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గాగల ఆరుతర గతుల పూలమొక్క_లలో మొదటి మూడుతర గతులను ఈ పుస్తకముసె 

ప్రస్తావించలేదు, ఏలనన, ఈ విషయములపై ఈ వరకే చాలమంచి పుస్తకములు 

దేశములో అభించుచున్న వి. పీటిలో కొమ్ని ““నుందక తరువులు ఉద్యానములు'” 

(ఐ. సి. ఎ. ఆర్, కొ త్తఢిల్తీ), డాక్టర్ యం. యస్ రంధావా గారి ““పూసెడి 

చెట్లు” (జాతీయ పుస్తక సంస్థ, కొత్త ఢిల్లీ). డా. యన్. యల్. బోర్, 

(శ్రీ యం. బి. రాయ్జాదా గారల “కొన్ని అందమైన భారతీయ లతలు, గుల్మ 

ములు'” (బొంబాయి, (పకృతి చర్మిత సంఘము, డా. ది. పి. పాల్ గారి 

““సుందర భారతీయ లతలు, ““'భారతదేకమున గులాబి'” (ఐ. సి, స్త్ ఆర్), 

గుల్మములపై డా. బీ. పి. పాల్, డా. యస్. కృష్ణమూర్తి గారల పుస్తక మొకటి 

అచిరకాలములో భారతీయ వ్యవసాయ పరిశోధనా పరిషత్తు (ఐ. సి. ఎ. ఆర్స్ 
(పచురింపనున్నది. ఆయినను, బొగైన్విల్లా, మల్లె, ఆకజేలియా, కమెల్లియా, 
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జిరానియం, నర్తకి (ఫక్పియా) వంటి తరుచుగ పెంచు గుల్మములు కూడ 

ఈ పు_స్తకమున వర్షింపబడినవి. అకేలియా, కెమిల్లియా, జిరావియం, నర్తకి, 

కొండలపై. నుండు తోటలలోమా, బ్మొగెన్ విల్లా, మల్లె మెదానములలో నూ 

(ప్రపిద్దమైయున్నవి. మల్లెలు మనదేశపు మొక్కలు. 

భారత వ్యవసాయ పరిశోధనా పరిషత్తుకు డైరెక్టరు జనకలుగా నున్న 

డా వి. పి. పాల్గారి సలహా, చేదోడుల వలన ఈ వియోజనమును స్వీకరింప 

సాహపించితిని, వారికి నా కృతజ్ఞత. భారతీయ వ్యవసాయ పరిశోధనాసంస్థ 

డైరెక్టరు గారైన డా. యం. యస్. స్వామినాథన్, తత్ సంస్త ఉద్యాన కృషి 

విభాగపు ముఖ్యులు డా. యస్, కె. ముఖీ గారలు ఈ పుస్తకమును రూపొం 

దించుటలో నౌనగిన (పోత్సాహమువకును, అమూల్యమయిన సహాయమునకును, 

వారికికాడ నేను కృతజ్ఞాడనై యున్నాను. ఈ పుస్తకములోని ఛాయాచిత్రములను 
ఓపికతో తీపి, ఎంతో (శద్దాన క్తుల జూపిన శ్రీ ఆర్, రాజేందన్కు కూడా 

నా ధన్యవాదములు. 
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మొదటి అధ్యాయము 

పరిచయము 

పూవులు సౌందర్యమునకు, స్నిగ్దతకు, (ప్రశాంతతకు చిహ్నాముణు. అవి ఉద్యానము 

నకు ఆత్మయై మానవునకు (ప్రకృతి సందేశమును ఆందించును. మనదేశమున 

పూవులు పవితములై పూజ కుపకరించుచున్నవి. మనకు పూవులతో సన్నిహిత 
నంబంధ మేర్చడి, పండుగలు, వేడుకలు, మతఉత్పవములు, వివాహములు, 

సామాజిక సమారోహములు మున్నగు వా టన్నిటియందును పూవులు పూల 

మాలలు ఇంచుమించుగ తప్పనిసరి యెనవి. పూవులు ముఖ్యముగ దకీణ భార 

తమున, ప్రీల శిరోజములను కూడ అలంకరించుచున్న వి. 

రమ్యత కే గాక, విడిపూలుగాను, ఆత్తరులుగాను, తదితర వస్తువులుగాను 
ఆర్టికోపయోగములకు గూడ పూవులు ముఖ్యమైనవి. ఇటీవల భారతీయ వ్యవ 
సాయ పరిశోధన పరిషత్తు వారు జరిపిన విషయసేకరణ వలన బొంబాయి, 

కలకత్తా. మద్రాసు, బెంగుళూరు, ఢిల్నీవంటి కేంద్ర నగరములలో ఏటా 9.28 
కోట్ల రూపాయిల విలువచేయు 10,500 టన్నుల పూవులు అమ్మక మగుచున్నట్లు 
తెలిసినది. వాణిజ్యముకొరకు పూవులు సుమారు 8,000 హెశ్రేరులలో (10,000 

ఎకరములు) సాగు అగుచున్నవట. దింతి, మల్లి, గులాబి, కనకాంబరము, చిన్న 

చేమంతి, ముఖ్యముగ దక్షిణ భారతమున, పూవులూోసి అమ్ముటకై సాగు ఆగు 

చున్నవి. ఆధత్తరు వ్యాపారము ఇప్పటికే బాగా పెంపొంది యున్నది. ఆత్తరు 

తీయుటకు గులాలి, మల్లె, వంటి పూలు ఉపయోగింపబడుచున్నవి. అత్తరు పరి 

(శ్రమ మొఘలుల కాలమున వృద్ధిలో నుండెడిది. మనదేశమున పూవుల సుగంధము 

నకు మాన్యత హెచ్చు, చాలమంది ఆత్తరుల నాణ్యము తెలిసినవారు. ఇది 

గాక, విత్తనముల, నారుమొక్కల వ్యాపారము కూడ అనేకులకు జీవనోపారిగ 

నున్నది. అలంకార పాదపములకు ముఖ్య కేందములలో నొకటయిన కాలిం 

పొంగు (పళ్ళ్చిమ బెంగాలు) వంటి చిన్న యూరినుండి. పూల విత్తనములు, విశే 

షించి హిమాలయ వన్యపుష్పములని, దుంపలు, ఆర్క్మిడులు, పెర్నులు మొద 

లయినవి ఏటా సుమారు 400,000 రూ. విలువగలవి ఎగుమతి యగుచున్నవట. 



9 ఉద్యాన పుష్పములు 

తోటలోని పూలమొక్కలు రెండు విధములై నవి: మృదువయిన కాండము 

గలవి, చేవదేలుటచే కఠినమైన, లేక ఆర్ధకఠినమైన కాండము గలవి. మృదు 

కౌండకములు ఒక్కబుతువు జీవించునవి గాని (ఏకర్తుకములు, ఆ ర్హవములు, 

లేక ఏకవార్షి కములు), రెండు బుతువులు జీవించునవిగాని (ద్ర్వైవార్షి కములు) లేక 

పెక్కు సంవత్సరములు జీవించునవిగాని (చిరంజీవులు లేక బహావార్షి కములు) 

కావచ్చును. కాని కఠినకాండకములు మాత్రము సామాన్యముగ అన్నియు చిర 

జీవులే. ఏకర్తుక మగు మొక్క (ప్రతి బుతువునను కొత్తగా నాటిన వితునుండి 

మొలచి, పూసి, గింజకట్టి, సంవత్సరము తిరుగక మునుపే చనిపోవును. 

డ్రై్వవార్షి కమగు మొక్క ఈ జీన ఆవృ్తిని రెండు బుతువులు లేక సంవత్సర 

ములలో ప్పూర్తిచేయును. చిరజీవులు ఒకసారి నాటిన వెనుక పెక్కు సంవత్సర 

ములు బుతువున పుష్పించును. శీత,-వర్ష,-కాలపు పుష్పములు చాలవరకు మృదు 

కాండకములు. ఉదా: శిఖరొతిలకము, లీనాచేమంతి. నీలగోరింట, పెటూనియా, 

స్తాక్సుు డయాంథసీ, తీయబఠాణీ, కాలెండ్యూలా, వెర్చినా, బంతి, బంగాళా 

బంతి మొదలగునవి. కొన్ని మృదుకాండక దై ్వవార్షికములు, ఉదా: కాంపె 

న్యూలా (గంటపువ్వు), స్వీట్ విలియం. మృదుకాండక చిరజీవులలో జనాదరణ 

గలవి డెల్ళినియం, ల్యూపిన్, దినాతుబంతి, మైఖీల్మస్ డైసీ, షాస్తా డైసీ 

మున్నగునవి. గులాబి, చేమంతి, బోగెన్విల్లా (భోగవల్లి), అజేలియా, జరా 
వియం, ప్యూషియా (నర్తకి), కమెల్లియా (జపాన్ గులాబీ), మల్లె మొదలగు 

నవి కఠినకొండక చిరజీవులు. పుష్పవృక్షములు, గుల్మములు తోటలలో పెంచు 

ముఖ్య కరినకాండకములు. ఇంతేగాక, దుంపలు, గడ్డలు మున్నగు వాటివలన 

(ప్రవర్ణనము 'చెందుటచే దుంపజాతులు అనబడు పూల మొక్కలు గలవు, 

చెంగల్వ, ధాలియా, గ్లాడియోలను, నార్సిస్సస్, డాఫొడిల్, ట్యూలిప్ మొదలయి 

నవి ఇందు చేరును. 

కమలము (నిలంబో న్యూసిఫెరాా, కలువ (వింఫెయోజాతి) వంటి ఆకర్ష 

వంతమగు పూవులు గల నీటిమొక్కలు కూడ గలవు. 



రెండవ అధ్యాయము 

భారత దేశమున పూవుల, పూతోటల చర్విత 

తోటలలో పెంచు అనేక జాతుల పుష్పములలో మనదేశమునకు చెందినవి కొవ్ని 

మాత్రమే. భారతదేశమునకు చెందినవై, (ప్రపంచమున వేర్వేరు (ప్రాంతములలో 
పెంచదిడుచున్న ముఖ్యమయిన పూల మొక్కలు ఏవనగా, ఆర్కిడులు, రోడో 

డెర్మడానులు, కస్తూరి (మస్క్) గులాబి, కమలము (నలంపో న్యూనిఫెరా), బిగో 

వియా, నీల గోరింట (ఇంపేవన్సు వాల్ళామినా) బౌగడ దింతి (గాం(వీనా గ్లో బోసా) 

నాధి (గోరియోసా నువర్మా), ఎ ౦మయ్యూ రోన్ పామాలై కోన్, (పిమ్యూలా ((వియ్యూ లా 

డౌంటిక్యం లేటా, రోజీయా) మెళొనావ్ఫిన్ కలువ (ఐం ఫేయా జాతులు) కి మాటిస్ 

(కీమాఖిన్ మెంటేనా _ ఒక తీగ), హిమాలయపు వన్యట్యూలిపులు (ట్యూలిపా 

స్టెల్లేటా, ట్యూ, విట్ళన్ సోచియై] . వీటిలో కమలము మ్యాతమే వేదకాలపు పురా 

తన సంస్కృత (గంథములలో పేర్కొనదిదెను. కాళిదాసు, తన కాకుంతల 

మను నాటకమున కూడ దీనిని (ప్రస్తావించెను. అశ్వ ఘోష కవి (క్రీ. వె. 100) 
తన “బుద్ద చరితము''న తామరను ఉటంకించెను. వృక్షములపై ప్రామాణీకుడై న 

డా. యం. యస్, రంధావా యన్న దానినిబట్టి, హిందూ బౌద్ధ యుగముల తోట 

లలో పూల వృక్షములను సర్వ సామాన్యముగ 'పెంచుచుండిరట గాని, ఆరవ 

మృదు కాండకములు దిహుశః పెంచలేదట. 

ఉద్యాన కృషి పురాతన కాలమునుండియు మనదేశమున (ప్రజాదరణ పొంది 

యుండెను, రామాయణమున సీతను. నిర్పంధమున నుంచిన ఆళోకవనము గురించి 

చెప్పదిడినది. ఆ తోటయందు ఆళోక వృక్షములు (నరాకా ఇండీక్సా ఎక్కువగా 

నుండెను. మహాభారతమున సభాపర్వమున ఇంద్రప్రస్థ నగరములోని ఉద్యా . 

నములు, వనములు, నిర్మిత సరస్సులు మున్నగువాని వర్ణన గలదు. 

నరాకా ఇండీరా (అళోక$), వెర్భినోలియా అడ్డున (అద్డున), వెనువా ఫె/(0యా, 

ఫైకన్ బంథులెన్సిన్ (మర), ఫై, లెలిజీయోసా (రాబి) మవైకేలియా చంవళ 

(చంవత), బూర టోయా మోనో స్పెర్యా (మోదుగ కొనీయా ఛీన్హ్యూలా. (గల) 

వంటి అనేక వృక్షముల (ప్రస్తావన రామాయణమున గలదు. ఇంచుమించుగ నివి 
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యవ్నియు మహాభారతమున కూడ వర్తి ంసబడెను. (శ్రీ కృష్ణునకు కదంబవృక్షము 
(ఆంధోనిఫౌలన్ ఇంఢికొన్) తో గల అనుబంధము సర్వ విదితము. పాణిని అష్టా 
ధ్యాయి వంటి పూర్వ సంస్కృత వాజ్మ యమున పెక్కు చక్కని చెట్లు పేర్కొన 

దిడీనవి ; ఎట్టివన : ఫైకన్ (ఫై. రెలిబాయోసా, ఫై. బెంథులౌన్చిన్, ఫై. ఇన్ ఫెలో 

రియో), బ్యూటోయా మోనో స్పెర్కా, (ప్రౌసావిన్ న్పనజరా, కదంబ (ఆం థో నిఫ్రాలన్ 

ఇంజీరోన్ న్), ఆశ్యఘోష కవి (శీ. కై 100) సిద్ధార్దుడు పూలచెట్లను కమలములను 

గాంచిన నందనవనమును వర్షి ంచెను, బౌద్దయుగమున మఠముల చుట్టును, స్టూప 

ముల చుట్టును తోటలను చేసిరి. నలందా, తక్షశలలో చక్కని కోటలుండెడివి. 
బుద్దుడు "కోటలో నొక చెటు క్రింద జన్మించెనటి, బుద్దుడు నిర్వాణము 

నందిన బోధివృక్షము (రావి చెట్టు బౌద్ధులకు చాల పవిత మయినది. 

" బాటలవెంటి చెట్లు “మాకే వృక్ష!” నాటుట అళోకుని (డీ. పూ. 208) 

ముఖ్యమైన సత్కార్యములలో నొకటి, అటులే మృచ్చకటికమున శద 
కుడు (క్రీ. పూ. 100) కూడ తోటలను, పూవులను గూర్చి వివరణ నిచ్చెను. 

శాకుంతలమున కాళిదాసు (షుమారు (క్రీ. పూ. 57) [పమదావనమున మాధవీ 
లతా గృహమును, అళోక (నరాకా ఇండికా) కదంది (అంథోనిఫౌలన్ ఇండీకన్), 

అర్జున (మద్ది, చెర్భ్రినోలియా అతున) వకుళ (చై ముసాల్స్ ఎలౌంజి), మోదుగ (ఖ్యూ 

భయా. మోనో ర్యా) పారిజాత (బిక్టాంధన్ ఆర్బొర్ (జోన్టిన్ | కోవిదార (మందార 

ఖావా యా వేరిగేటా) మున్నగు సుందర వృక్షములను పేర్కొనెను. సారంగ 

ధరుడు (క్రీ. వె. 1800) “'ఉపవన వినోదము” సారంగధర పద్దతి యను 

(గ్రంథములలో ఉద్యానకళను గూర్చి చేసిన వర్షనలో కొన్ని కేకు పస క్తి 

కూడ నున్నది. వాత్సా కయనుడు (800-400 క్రీ, వె కూడ (పమదోద్యానం, 

ఉద్యానం, వృక్షవాటికా, నందనవనం అనబడు నాలుగు తరగతుల తోటలను 

గురించి ముచ్చటగొల్పు వివరణ నొనగినాడు. చె జెప్పినటుల పురాతన 

సంస్కృత వాజ్మియము, (18-101 (క్రీ. వె. కనిష్కుని కాలము మధుర 
భర్లూత్ , సాంచి, తదితరములలోని శల్పములయందు నిర్మాణములయందు 

పొందుపరుపదిడిన వృక్ష వస్తువులు, అజంతా కుడ్య చిత్రములు, ఇవన్నియు 

భారత సంస్కృతిలో పూవుల, పూతోటల 'పాముఖ్యమును ఉావించుచున్నవి. 
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పూర్వ వాజ్మయమున చాలవరకు పేర్కొ_నలడిన ఈ దేశపు (ప్రముఖ సుందర 

పుష్పవృక్షములేవన : మందార (భావానియా వోరిగోబా) రేల (కానియా భీన్లు్ధులా) 

ఎజ్జితంగేడు (కానియా నోజోనా) మోదుగ (బూ్యాలోయా (ఫాండోసా), బాడిస (ఎం 

లైనా ఇండికా), ఎరినా బేతిడై, చెన్నంగి (లాగర్్స్టో 9మియా ఫ్లాన్ లెజినో లా. 

థొ లెల్ల) ఎర్రబాటవ (కారియా సెబిస్టీనా, కందుగోగు (కాశ్లోస్పైర్యుం గానివీయిం) 

కానుగ (వొంగో మియా గాబా), టోకొమెలా అండ్యులోటా, గంగరావి (థిన్సీ నియా 
_పాథల్నె), ఉసికమాను ((కౌటోవా me jag): ధథైదార్యంలియా కోలరేబా, పెద్దకళింగ 

(శల్లే యా ఇంజేరా), ఆళోక (నరాకా థంఢీకా), కదంది (ఆంథోనిఫాలన్ ఇండీరన్ ), 

రోడో డెం(డాన్. 

దేశీయ లతా గుల్మములలో చాల (పధానమైనవి. మల్రెజాతులు (జాని నం 

సాంబల్, కా. ఖ్యూరబోసెన్), జా. ఆర్క్రూలేటం, జా. వ్య్ధామవైల్, థా, అవీనినేల్ , 

థా, (గౌండీల్లోరా), మాధవి (పాసేజ్ మెడ బ్రో టా) ఈ రెండిటిని కాళిదాసు 

తన నాటకములలో పేర్కొనినాడు. మిగిలిన దేశీయ జాతులు: బాపానయా 

అత్యాంమెనోబా, మ్యూ సెండా (పాండోసా, ఇక్సోరా జాతులు: (ఇ. కాళ్లీచియా, 

ఢం పొర్చాల్లోరా, ఇ. బార్వేటా డా. అండ్కుం లోటా), వాయెల్డో నియా స్నాంబియో 

లెన్స్, హోంనిరుయోల్డ్సియా సొంగ్నించియా, శైలొడౌండాన్ ఇనర్భ్రి, (కొసాం[డా 

ఇన్ భండ్ బ్ధాలిలార్భి ల్ , వ్లంవాణో రోనియా, వంబాగో జైలాణికా బాబిర్చె మొంటానా 

కొలొనోంయా, (ళూళలో స్పెరం (టౌ (నాం ఆస్య్యాంథజ్ ఫా (గ్); పానిఫ్లోరా 

ల షెనాల్టిదై, శౌ టోరియా ఉర్మేబా, వోరానా వొణివ్యలే బొ, 'గోరియోసా నువెర్ళా, 

శ్లామాలోన్ మెంఖానా). 

చాలా పైరు మొక్కలవలెనే చాలా పూలమొక్కలు కూడా, ముఖ్యముగా 

మృదుకాండక ఆర్తవముబు, ద్వి-. దిహు-, వార్షికములు. తోటలలో పెంచు 
దుంపజాతులు, వెలిదేశములనుండి తెప్పించి జొన్పినవే. ఈ విదేశీపూవులు 

యూరపునుండి అమెరికా, ఆఫ్రికా. చైనా, జపాన్, తదితర దేశముల నుండి 
వచ్చియున్నవి. జాతుల వర్ణనలలో వాటి (ప్రభవస్థానము (నెలవు) (ప్రతిదానికి . 

ఈయబడినది. విదేశీపూవులను దేశములోవికి జొన్పిన చరిత్ర సరిగ (వాయ 

దికలేదు. కాని విదేశీపూవులు చాలవరకు మొఘలుల కాలమునను, ఇంగ్లీషు 

వారి కొలమునను (పవేశించినవి. 
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బాబరుతో మొదలిడి మొఘలు చక్రవర్తులు పాందూదేశమున ఉద్యాన పున 

ర్వికాసము కలిగించినపుడు, అతఃపూర్వుమే మృదుకాండక, దుంపజాతి పుష్ప 

ములు సాగులోనున్న పర్షియా, మధ్యఆసియాలనుండి చాల జాతులు వారిచే 
తేబిడెమ. వీటిలో పెక్కులు నాటి స్వీయచరిత్రలలోను, తదితర (గంథముల 

లోను పేర్కొనదిడినవి. ఇంతేగాక. మొఘలు చ్నితములలో కూడ అనేక పుష్ప 
ములు చి(త్రింపదిడినవి. ఇవి మొభులు చితముల అంచులలోకూడ చూపబడినవి. 

బాఘ్-ఇ-వఫా ఆను పు స్తకమున బాబరు హిందూదేశమున ఉద్యానకళను వర్షించి 
నాడు, మొఘలు చక్రవర్తులు (ప్రవేశ పెట్టిన మొక్కలు చాలవరకు కాశ్మీరములో 
నాటబడెను; ఏలనన మెదానముల కంచె ' అచ్చటి వాతావరణము వాటికి బాగుగ 

నరిపడినది. వారు తెచ్చిన మొక్కలలో, నేటికిని కాశ్మీరులోకెల్ల అత్యంత 

సుందరమని పేరుబడిన “చనార్” చెళ్లు గాక, గులాబి, కార్నేషన్, ఐరిస్, నార్చి 
స్పస్. డాఫొడిల్స్, లిల్లీ, ట్యూలిప్, తదితరములు కూడ గలవు. గులాబిని బాదిరు 

1526. ఆపాంతములో, బస్సారా రేవు ద్వారా మనదేశమున (ప్రవేశపెఖైను. 

జహంగీరు, నూర్చహాను గులాబుల యెడ చాల మక్కువ కలిగి యుండెడివారు 

గావున తోటలలో గులాబి పెంపకమును (పోత్సహించిరి. 

తరువాత (బిటిషువారి కాలమున చాల జాతులు _పధానముగా ఇంగ్నీమ, పోర్చు 

గీసు వారిచే ప్రవేశ పెట్టదిడినవి. వాటిని మిషనరీలును, పరిపాలక ఉద్యోగులును, 

విడివిడిగా బౌత్పాహిక ఉద్యాన (పేమికులును తెచ్చిరి. అనేక విదేశ జాతులను 

(ప్రవేశ పెట్టిన ప్రముఖ మిషనరీ డా. ఫర్మింగర్. ఇంగ్లీషువాడు. 1868 లో అనేక 

జాతుల వర్గనలను చేర్చి తోటలపెంపకముపై నొక పుస్తకమును (వాసెను. 
“పెర్మింగరు గారి భారత ఉద్యానకృషి బోధకము'" అను ఆ (గంథము నేటికిని 

ఆలంకారిక పాదపములపై (పామాణీకమెన (గంథముగా నున్నది. 

మనదేశపు మొక్క లనేకము, ముఖ్యముగా హిమాలయముల మనో 

రంజక జాతులు, ఉన్నత్మపదేశపు మొక్కలు, ఇతరదేశములకు కొనిపో 

బడినవి. ఈ దేశమున (బిటిష యుగపు తొలికాలమున, (బిటనులో విఖ్యాత 

ఉద్యానముల రూపొందించునపుడు మనోహర వన్య పుష్పములను వెదకికొనుచు 

పలువురు సంచేతలు మనదేశమునకు వచ్చిరి. ఈ శతాబ్దారంభమున హిమా 
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లయపు వనసంపదను ఇంగ్లండుకు కొనిపోయిరి. (గేట్ (దిటనునుండి 
వచ్చిన అ్టి పాదప నంచేతలలో నొక ముఖ్యుడు (ఫ్రాంక్ కింగ్డన్ వార్డ్ 

1998-56 మధ్య అయిదేడుసార్లు అస్సాం దిర్మాలను వచ్చిచూసెను. సీలి నల్ల 

మందు చెట్టును (్రమెళానోవ్స న్) ఈయనయే మొదటిసారి కనుగొనెను. 1999-41 

సంవత్సరములలో లడ్లో, షెరీఫ్లు కాళ్మీరునేగాక టిబెట్, భూటాన్ వంటి ఇతర 

(పాంతములను కూడ సందర్శించిరి. నేపాలునకు కూడ ఇట్టి యాలు సాగినవి, 

వన్య ఆలంకారిక పుష్పములకొరకు అమెరికానుండియు, పెక్కు ఇతర 

యూరపుదేశములనుండియు పలువురు వృక్ష శా స్ర్రజ్ఞాలును, వృక్ష అనుధావకు 

లును కూడ వచ్చిరి. ఈ పాదపచయనముల ద్వారా అనేక వన్య పుష్పములు, 

ఉన్నత (ప్రదేశపు మొక్కలు ___ [వమ్యూ లా ఆర్కిడులు, అకౌనిటం (విష. 

ఆం/[డొసేగ్, అనిమాశణ్, అక్సింలే దియా, ఆనర్, బౌర్లేనియా, కంవెచ్యూలా, కొరడా 

లిన్ , డౌల్ళి నియం ఎరిగెరాన్ , జాన్ షియానాా వయం, సాక్షి (ఆ్రాగా, ఆలియం, 

(బిటోల్లేరియా, లిలియం, ఐరిన్ , మెళొనోవ్సిన్ , వెయానియా, క్లీమాబోన్, కోరర్, 

(ఛొనన్, లోడోడౌండడాన్ , నోర్చన్, వై ఐర్హం మొదలగు గణముల అనేక 

జాతులు ఇండియాలోని వాటి సహజస్థావరముల నుండి ఇంగ్లండు, తదితర 

యూరపుదేశములను చేరినవి. ఇందు నీలి నల్లమందు ((మెకొనావ్సిన్స్, శ్లీమా 

టోన్ మైంటొనా, పెక్కు ఆర్కిడు జాతులు, రోడో దెం డ్రానులు, (పిమ్యూలా. 

బాల్పం, బిగోనియా, ఎంచ్యూలన్ హిమాలై తన్, నాభి గల్లోరంయోనా నువర్భా), 

కస్తూరి గులాబి (లోకా మాన్ఫాట్లా) వంటివి కొన్ని (ప్రపంచమున పెక్కు 

(పాంతముల తోటలలో వినారముగ పెరుగుచున్నవి. ఇండియా నుండి (గేట్ 

(బిటనుకు చేరిన మొక్కలు చాలవరకు క్యూ, ఎడిందిర వై జ్ఞానికోద్యానములలో 

పెంచదిడుచున్నవి. దౌర్భాగ్యవళమున, ఈ దేశమున మనలో చాలమందికి 

మనదేశీయ పుష్పసంప త్తిని గూర్చి ఏమియు తెలియదు. 
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చాల తోటలలో నాలుగు (పధాన తరగతుల పాదపము లుండును. అవి ఏవనగా, 

చెట్లు, గుల్మములు, లతలు, మృదుకాండక ఏక._. ద్వి-. బహు వార్షి కములు, 

దుంప మొక్కలు. శాశ్వతముగ నుండుటకై చెట్లు, గుల్మములు, తీగెలు 

ఉపయోగించ బడును. 

మృదుకాండక ఏక=,ద్వి-=, వార్షి కములకు తోటలో చాల (పయోజనములుగలవు. 

సామాన్యముగ వాటివి పూమళ్లలోగాని, అపక్రమమగు ఆంచులలోగాని, చిర 

జీవులతో, దుంపలతో చేర్చిగాని, చేర్చకగాని, పూతకాలమును పొడిగించుటకు 

మిశ్రిత అంచులలోగాని పెంచుదురు. ఈ ఆంచు కంచెకు ముందుగాని, గుబురు 

నకు ముందుగాని, బాటల వెంబడిగాని యుండును. పూవులను, ఎత్తులనువిట్రి 

క్రమరహితముగా చేర్చినను, తగువర్ష సమవాయములలో సహజ మేళవింపును, 

రమ్యతను ఇచ్చునట్లు చేర్చుదురు. అంచునందు పువ్వులన్నియు ఏకకాలమున 

విచ్చుకొనవలయును గాన హాలిహాక్ (పూబెండ్ర), కార్నేషను వంటి విలంది 

జాతులను మిగిలిన వాటికం అ ముందుగనే నాటవలెను. 

ఆ_ర్తవములను గుబురునకు ముందుగాని, గుబురులో గుల్మముల నకుమగాని, 

ముఖ్యముగా (కొత్తగ నాటిన గుబురులో త్వరగ వర్ణ ఫలితముకొరకు వేయుట 

గలదు. ఇందులకు లార్క్స్పర్, పూబెండ, తురకదింతి, సాల్పిగ్లాసిస్, పొగాకు 

వంటి పొడుగు మొక్కలు సరిపోవును. కొ త్తతోటను వేయునపుడు, కనీసము 

ఆది పూర్తి యగువరకై నను, త్వరలో రంగుల (పదర్శన వలయుచో ఆర్తవ 

ములను వేయుట ఉపయు క్రము, 

వీటిని గోలెములలోగాని ఇతరపాతలలోగావి పెంచవచ్చును, ఇందులకు 

బాగుగ ఉపకరించునవి, చీనాచేమంతి, కార్నేషను, కాలెండ్యూలా, పెటూవియా, 

పానీ, వయొలా, పినరేరియా, కోడిజుత్తు _షైజాన్టస్, నెమేసియా, మిములస్, 
(బాకికోం, నాస్టర్షి యం, ప్రాక్సు, శాల్వియా, స్టాక్సు, దింగాళాఐబంతి (టెంకీసు), 
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బంతి, మరికొన్ని ఇతరములు. వేలాడు తట్టలకు వయొలా, స్వీట్ అలిస్సం, 

నాస్టర్షి యం, (పెంచి బంతి, మాటికారియా చాల తగియుండును. పావిలి 

(గడ్డి గులాబి, కాలెండ్యూలా, స్వీట్ ఆలిస్సం, వెర్చినా, ఫ్రాక్సు, పాన్పీ, 

వయోలా, చీనాచేమంతి, (_ఫెంచిదింతి, గాజానియా, లొలీలియా, నాస్టర్షియం, 

పెటూనియావంటివి కొన్ని, కిటికీలలో పెంచుటకు పనికి వచ్చును. 

గోడలపై నను, ఆల్లవ తెరలపైనను, తీగబాటలమీదను ఉపయోగించుటకు 

ఎన్నో ఆందమెన ఆ ర్హవ లత లున్నవి. వాటిని పాత చెట్లు కొట్టిన మొద్రుల్నపెనను 

కంచెలపై నను కూడ పెంచుదురు. (ప్రధానమైన ఆర్తవ లతలు: తీయబటాణీ, 

నాస్టర్షి యం, ఉదయ ప్రభ, కాశీరత్నం, కనరీ'లత, శంబుపుప్పం (దింతెన్స మొ॥ 

కురుచగ నెదుగు శిఖరతిలకము, అలిప్పం, డై మార్యోథీకా, ఎష్టోల్సియా, 

గాజావియా, గొడేషియా, లై నేరియీ, మిసెంబియాంతిమం, పావిలి, |బ్రాకికోం, 

వెర్చినా, వయొలా మొదలగు పొట్టి ఆర్హవములు గుట్టతోట (రాలతోట్సృలయం 
దుపకరించును. 

చాల ఆర్హవము లుచితపుష్పములుగా (ప్రశ స్తములు, చీనాచేమఎతి. ఆర్హ్కా 

టిస్, కార్నేషన్, ఆ ర్హవచేమంతి, క్షార్కియా, నిత్యబంతి, కార్న్ప్లవర్, తురక 

బంతి, ధాలియా, డై మార్ఫోధీక, లార్,స్పర్, స్తాటిస్, లె నేరియా, ల్యూపిన్ , 

బింతి, బెల్స్ ఆఫ్ ఐర్లండ్, నెమేపియా, పాపీ, ప్కేబియస్, స్టాక్, సూర్య 

కాంత, స్వీట్ సుల్తాన్, (బాకికోం, తీయబటాణి, స్వీట్ విలియం, బంగాళాబంతి 

మొదలగునవి. అక్రొలినం, హెలికై_ నం, స్టాటిస్, బెల్స్ ఆఫ్ ఐర్లండ్ వంటి 

కొన్ని ఆర్హవముల ఎండిన పూవులను అలంకరణ కుపయోగింతురు. 

బాటల వెంట అంచులుగా పెంచుటకు అనువై నవి కొన్ని ఉన్నవి. స్వీట్ 

ఆలిస్పం, కురుచ పెంచిదంతి, ఫాక్సు, 'పెటూనియా, నెమేసియా మొదలగునవి. 

కొన్నిటిని అరనీడలో చక్కగా పెంచవచ్చును; అట్టివి, సినరేరియా, పాన్సీ, 

వయొలా, శాల్వియా, గుతత్తిచేమంతి, బిగోవియా, డై సీ, కంపెన్యూలా, ల్యూపిన్, 

మిములస్, పావిలి, వెర్చినా, నాస్టర్షియం వంటివి పొడిగా నుండుచోట్ల పెంచదగును. 

నేలను కప్పుటకు స్వీట్ అలిస్సం, వెర్చినా (చిరజీవి, వయొలా. పాన్సీ, 

పావిలి, మిసంబియాంతిమం బాగుగ నుండును; ఎత్తు (స్టాండర్డ్) గులాబుల 
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(కింద నేలను 'కప్పుటకు కూడ పాంసీ, వయొలా, మిసెంబ్రీయాంతిమం, పావిలి 

(గడ్డిగులాబి) పనికి వచ్చును. దుంపజాతుల మళ్లలో ఆర్తవములను కూడ 
పించుటచే అవి దుంసజాతులు పూతలో లేనప్పుడు వాళీగా నున్న స్థలములను 

నింపి రంగు నిచ్చును. కొన్ని పొడుగు జాతులు, పూబెండ, లార్క్-స్పర్. 

మెక్సికో సూర్యకాంత, సూర్యకాంత, ఆ ర్లనచేమంతి, ఆ(ఫికాదింతి వంటి వాటిని 

కంచెకు కూడ ఉపయోగించవచ్చును. 

ఇంతేగాక కమ్మని సువాననలకు (ప్రశ స్తిచెందిన తీయబిటాణీ, స్టాక్, వెర్చిన, 
మిగ్నొనెట్ , నికొటియానా వంటి కొన్ని ఆ ర్తవములు గలవు, 

సహజ పరుచుటకు దుంపజాతులు విశిష్టమైనవి. వాటిని పెంచుటకు ఎక్కువ 

సాయ మక్కరలేదు. ఇంటి తోటలు చిన్నవై పోయిన ఈ రోజులలో తోటలను 
క్రమరీతిని పెంచుటగాక వాటివి సహజముగ నుండునట్లు చేయు అవసర మెంశేని 
గలదు. సహజపరచుటకు దుంపలను, చెట్లకింద గుంపులుగాను, గుబురులోను, 

బాటల వెంటను, గుట్టతోటలోను, సీటికొలను అంచువెందిడి దుబ్బులుగాను, 

పచ్చికమీద పీలికలుగాను, అష్మకమ మృదుకాండకపు అంచులోను, శాశ్వతముగ. 
నుండునటుల నాటవచ్చును. సకృతుగా ఎరువు వేయుట, తిరిగి నాటుట, దుంప 
లను విడదీయుట తప్ప మరి యే (శ్రద్ధయులేకయే, సంవత్సరము పొడుగునను 
వేర్వేరు సమయముల నివి రంగు నిచ్చును. రాటు కోర్చునవి, సులభముగ పవృర్ది 
నొందునవి, దుంపలు అంతగా చెడక నేలలో నుండగలిగినవి మైన వాటినే 

సహజపరుచుట కెంచుకొనవలెను. ఇదిగాక, మొక్కల నెంచుకొనుటలో రాటున 
కోర్పు, మొక్కనిడివి లేక ఎత్తు, పూతసమయము పూతవుండు కాలము, పూవుల 
రంగు, పూవుల పరిమాణము మొదలగునవి ఇతర ధ్యేయవిషయములు. మన 
దేశపు మైదానములలోవి పరిస్థితులలో సహజపరుచుటకు అనువగు దుంప పుష్ప 
ములు నార్చిన్సస్, చెంగళ్వ. యుథారిస్, ఈస్టర్ లి9, ఐరిస్, క్రై9నం. ట్యూబ్ 

రోజ్ (సుగంధరాజము) నెరైన్, స్పెడర్లిలీ, డే లిలీ, గడ్డిచెంగల్వ. కొండలపై 

నార్పిస్పస్, ట్యూలిప్స్, డాఫౌడిల్స్, ఆనిమోన్, లిలీలు, ఐరిస్ సహజపరుచుటకు. 

తగిన మొక్కలు. 
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భారత దేశమున శీతకాలమున చల్లగా వుండు ఉత్తర సమతల(పాంతమున మూడు 

ముఖ్య రకముల ఆర్హవ పుష్పములను పెంచుదురు. ఇని శీత, వేసవి, వర్ష 

కాలపు ఆంర్తవములు. వా స్పవముగ శీతకాలమన్న దే లేనివనదగు కోయం 

బత్తూరు, మద్రాసు వంటి దక్షిణ భారతపు వెచ్చని (పాంతములలో కార్నేషన్, 

తీయదిటాణీ, +ఖరతిలకం, పాన్సీ, వయొలా వంటి శీత రు పుష్పములను 

చక్కగ పెంచజాలము. అయితే, ఆంత ఉ(గముగాని శీతోష్ణస్థితి గల బెంగు 

ఛూరులో ఇంచుమించు అన్ని బుతువుల పుష్పములను పెంచనగును. 

శీతకాలపు పూవులలో ముఖ్యమయినని : శిఖరతిలకము, చీనాచేమంతి, గుత్తి 

చేమంతి, (బాకికోం, కార్నేషన్, సుగంధిబంతి, పిన రేరియా, క్షార్క్మియా, డైమా 

ర్ఫోధీకా, డయాంథస్, గొడేషియా, నిర్విష, లై నేరియా, మిమ్యులస్, నాస్టర్షియం, 
నెమేసియా, పాన్సీ. పెటూనియా, ప్లాక్సు, శాల్వియా, షెజాంతసు, స్టాకు, 

వెర్చినా, వయొలా. వేసవిని పూయు ఆర్హవములు తురకదింతి, సూర్యకాంత, 

పుష్పపావిలి, మెక్సికో సూర్యకాంత, విత్యబంతి, బంగాళబంతి, బనాతుఐంతి. 

రమారమి పై జెప్పిన వన్నియను గాక, నీలగోరింట, పుష్పతిలక, కోడిజాత్తు, 
బొగడదంతి, దింతి, కూడ వర్ష కాలమున పెంచదగియున్నవి. ఆర్హవముల విత్త 

నములు పోయు సమయము శీతోష్టస్టితిపై ఆధారపడి, దేశపు విభిన్న ప్రాంతముల 
యందును మారుచుండును. ఉత్తరమైదానములలో శీతర్తు మొక్కులను సాధార 
ఇముగ సెపైంబరు-అక్షోబరు నెలలలో విత్తుదురు. గాని, ఆలస్యముగ పుష్పించు 

చీనాచేమంతి, కార్నేషను, పినరేరియావంటి వాటిని మ్మాతము కొంచెము ముందు 
గనే ఆగస్టు నెలలోనే విత్తుదురు. వేసవి పూలమొక్కలను జనవరినుండి జూన్ 
వరకున్ను, వర్షకాలపు మొక్కలను వర్షము లారంభించినప్పుడుగాని, ఒకింత 

ముందుగ జూన్-జూలై లోగావి ఎద పెట్టుదురు; దక్షిణ భారతమున ఆ ర్హవపుష్ప 

జాతులను వాటుటకు సెపెందిరు-అక్లోబరు మంచిసమయము. ఉ_త్సరదేశపు పర్వ 
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తములపై మార్చినుండి మే వరకును, చలికి తట్టుకొను జాతులకు ఆగస్తునుండి 
ఆక్సోదిరు వరకును మంచి అదను. ఉదకమండలము, కొడై కెనాల్ వంటి దక్షిణ 

పర్వతములపై ఆ_ర్హవములను మార్చినుంది మే, డిసెంబరు నుండి జనవరి వరకు 

వి త్తుదురు, 

మనదేశమున మృదుకాండకములగు ఏక-,ద్వి-, దిహు-వార్షికములను ఆరు 

దియట పెంచుదురుగాని, ఇతర దేశములలో వాటిని గాజా ఇండ్తలోకూడ పెంచు 

దురు. చీనాచేమంతి. కార్నేషను, పెటూనియా, సినరేరియా, పాన్సీ, శాల్వియా, 
స్లాక్సు మొదలగు పెక్కు ఆర్హవములను గోలెములలో (తొట్లలో) వెంచుదురు. 
20-25 సెం॥ మీ॥ గోలెము లిందులకు పనికివచ్చును. పాత గోలెములను ఉప 

యోగించుటకు ముందు పాతమట్టిని తీపి వాటిని బాగుగా శుభ్రము చేయవలెను. 

ఆ _ర్రవములకు పెక్కీంటికి, రెండుపాళ్లు మట్టి, ఒకపాలు చివికిన పశువులఎరువు, 

ఒకపాలు ఆకుపొల్లు, మట్టి దింకపారుగ నున్నచో ఒకింత ఇసుక, కలిసిన 

గోలెపు మిశ్రమును (ఎరువుమట్టిని వాడవచ్చును. 

వి_త్తనములను పోయుట : చాల ఆర్హవముల విత్తనములను నారుపోసి, 
తరువాత నాటుదురు. కాని కొన్నింటిని, ముఖ్యముగా పేద్ద విత్తనములైన తీయ 

చిటాణీ, ఉదయ(పభ, లూపిను, నాస్టర్షియం వంటి వాటిని, నాటుటకు కష్టమైన 

రై నేరియా, ఎష్టోల్సియా. వంటి వాటినీ, నేరుగా అవి పూయవలసిన స్థలముల 

లోనే వేసి, మొలచిన పిదప వలసినన్ని మొక్కలను పీకి, చాలినంత ఎడము 

చేకూర్చవలెను. 

విత్తనములను ఎత్తు నారుమళ్ల లోగాని, మట్టి గోలెములలో గాని, పళ్షిము 
లలో గాని, కొయ్య చృటములలోగాని పోయవచ్చును. లేతనారును తరుచుగ 

చంపు “నీరుచచ్చు' తెగులును నివారించుటకై విత్తవలసిన మట్టిని నాటుటకు 

ముందు [క్రిమిహృతము గావింపవలెను. మట్టిని వేడిచేసి |క్రిమిహరణము చేయ 

వచ్చును. ఒక గిన్నెను సగము నీటితో నింపుడు. నీటివి కుంపటిపై 93.8°C కి 

కాచుడు. మట్టిని వేరొక చిన్న లోహపు పాత్రలో నుంచి, ఆ పాత్రను గిన్నె 
లోని నీటిలో 08.80 వద్ద 80,40 నిమిషము లుంచుడు. గిన్నెలోని నీరు మట్టి 

యున్న పాత్రలోనికి పోకుండ చూడుడు. పిమ్మట ఆ మట్టిని శుభమైన కాగి 
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తముపై పరచి, ఆరబెట్టి వారుపళ్లిముల లోనికె_త్తి వింపుడు. |క్రిమిహర ణమునకు 

మరియొక పద్ధతి ఏదన, నూటికి రెండుపాళ్ల ఫార్మలీను (ఫార్మాల్ డిహైడ్) ను 

మట్టికి చేర్చి, బాగుగా కలబోసి, 48 గంటలు దానిని గోనె గుడ్డలతో కప్పి 

యుంచుడు. తరువాత ఉపయోగించుటకు ముందు ఆ మట్టిని గోతములపై గాని, 

టార్పాలినుపై గాని నెరిపి ఆరబెట్టుడు. 

విత్తుట కెప్పుడును (క్రిమిహృత మైన మట్టినే వాడవలెను. రెండుపాళ్ల మెత్తని 

మన్ను, ఒకపాలు ఆకుపొల్లు, ఒకపాలు గండ్రక్షిసుక చేర్చిన మిశము విత్తన 

ములు చల్లుటకు (శ్రేష్టము. నారు పశ్లిములు, లేక చ(టములలో నింపుటకుముందు 

ఈ మ్మిశమును చాల మెత్తగ నుండునట్లు చేయవలెను. 

ఆరోగ్యమైన నారు కొరకు, వి త్తనములను కాప్టాన్, సైటొలాన్, ఆర్బాన్ 

వంటి 4లీంధహారులలో పొలపవచ్చును. “నీరుచచ్చు" తెగులును రాకుండ 

జేయుటకు విత్తనములను పలుచగాను, ఒక్క సమముగాను పోయవలెను, పెటూ 
నియా వంటి ఆతి చిన్న గింజలను ఒకింత ఇసుకలో కలిపి చల్లినచో ఆవి 

ఒక్క ఎడముగా పడును, 

పెన్సిలుతోగాని, ఏదేని చిన్న పుల్ల తోగాని 6 సెం॥ మీ. ఎడముగాను, 0-8! 

నుండి 0.68 సెం. మీ. లోతుగాను తిన్నని గీరలు గీయుడు. విత్తులను ఈ వరు 

సలలో పోసి, సన్న జల్లెడపట్టిన ఇసుకతోగాని, ఆకు నుసికోగాని కప్పుడు. ఎద 
బెట్టిన తరువాత సన్నని చిల్లుల చిమ్మన డబ్బాతో నీరును చల్లుడు. పైనుండి నీరు 

పోయునపుడు, ఆతి సన్నని గింజలు కొట్టుకు పోకుండ జాగతపడవలెను. అట్టి 

మరీ చిన్న విత్తనములకు సీటిని (క్రిందినుండి ఇచ్చుట మంచిది. నారు పళ్లెమును 

సీరు గల మరియొక ప్యాతలోనికి దింపి, నీరు పైనుండి పశ్తెములోనికి పోకుండ 
జూచుకొనుచు, క్రిందినుండి ఎక్కిన నీటితో మట్టి పైతలము తడియువరకు 
నీటిలోనే యుంచుడు. ఈ వర్ణించిన తీరుగ ,క్రిందినుండి తడిపెట్టుటచే సన్న 

విత్తనములకు తేమ తగులును గాని, అతిగా నీరుండదు. 

విత్తనములను వేసిన తరువాత నారు పశ్లెమును గాజు పలకతోగాని, పత్రిక 

కాగితముతోగాని కప్పి, కొన్నాళ్లు అరనీడలో నుంచవలెను. మొలక అంకురిం 
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చిన తరువాత, మూతను తొలగించి, పశ్లెమును ఎండలో నుంచవలెను. లేకున్న 

చీకటిలో పెరిగిన మొలకలు పాలిపోయి పొడుగుగా సన్నగా నుండును. 

మున్నాటు : లేత మొలకలను మరియొక పశ్లెములో నికిగావి, చ(టము 

లోనికిగాని మార్చుట, అనగా మున్నాటుట కద్దు. ఈ మొక్కల నడుమ 5 నుండీ 

7.7 సెం, మీ. ఎడము నుంతురు. వీటికి వాడు మట్టి మిశ్రము, నారు ప'ళ్లెమున 

నింపిన దానికంటె పుష్టికరముగ నుండును. లేతమొక్కలను లేపుటలోనూ, 

తిరిగి కుట్టుట (నాటుట) లోను ఆత్యంత జాగరూకత చూపవలెను. కొత్తనారు. 

పశ్లెములో పొడిచిన కన్నములలో మొక్కలను గుచ్చిన వెనుక మట్టిని, ముఖ్య 

ముగా మొలక పీకచుట్టూ, బాగుగా అదుమవలెను. మున్నాటువలన నారు మరింత 

బాగుగా పెరుగును, 

నాటు : సాధారణముగా విత్తిన నెలకు, మూడు నాలుగు ఆకులు వేసిన 

మొలకలను నాటుదురు. నాటుటకు ముందు ఒకటి రెండు రోజులు నీరు పోయు 

టను ఆపి, మొలకలను గడిదేర్చవలెను. ఎ్మరని ఎండను తప్పించుటకు సామా 

న్యముగ మబ్బులు కమ్మిన రోజునగాని, సాయంత్రమునగాని నాటుదురు. నాటిన 

పిమ్మట, రాత్రి చల్ల దనము మొలకలు నెలకొనుటకు మంచిది. నాటవలసినమడిని 

బాగుగ తయారుచేసి, తగినంత ఎరువు వేయవలెను. సాధారణముగ చదరపు 

మీటరుకు, ఒక బొక్కెన బాగుగా చివీకిన పశువుల ఎరువున్ను, 48 (గ్రాముల 

సూపర్ ఫాస్ఫేటు లేక ఎముకల పొడిన్ని వేయుదురు. మొలక మెడచుట్టు నున్న 

మట్టిని బాగుగ నొక్కవలెను, నాటిన వెంటనే మొదటి తడిని పుష్కలముగా 

చియ్యవలెను, 

విదేశములలో మొలకలను విడివిడిగా తాత్కాలికమగు గోళెములలో పెంచి, 
మొక్కను గోలెముతోబాటు మడిలో నాటివేయుదురు. అప్పుడు మొలకలకు 
ఎవ్విధమైన కదలికయు లేనందున మొక్కలు చక్కగా విలదొక్కుకొనును. ఇదే 

విధముగ విదేశములలో ఇటీవల అంకురారోపకము లనేకములు వ్యాపార సరళిలో 

వచ్చుచున్నవి. ఇందు విత్తనములు, ఎరువు (కంపోస్టు కలిపి నాటుటకు సిద్దముగ 

చుండును. నీటిలో ఈవరశకే (క్రిమిహృత మైన మిశ్రములో గింజ లుండును గనుక 
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పాత, మూతను తెరచి నీరుపోయుటకం టె మీరు చేయవలసినది వేరేమియు 
నుండదు. ఒక్కొక్క ప్పుడు మీకు స్వయంనంపూర్ణ మైన నీకారోసణ సామ(గి 

లభించవచ్చును. అందు విత్తనములు, వీజమిశ్రము, లేదిలు మొదలయిన వన్నియు 

నుండును. వాటిని నాటి నీరుపోపిన చాలును, ముందు ఏర్పాట్లు అంతగా లేకయే 

మొలకలను పెంచవచ్చును, 

నాటిన పీమ్మటిశద్ద : నాటిన వెనుక మళ్లలో కలుపు తీయవలెను, 

గొప్పుతవ్వవలెమ, [క్రమము తప్పక తడులు పెట్టవలెను, తీయదిటాణి, కార్నే 

షను వంటి కొన్ని మొక్కలకు ఊతనీయవలెను. కొన్ని వారములు పెరిగిన 
వెనుక మొక్కలు గుదురుకొనుటకు వాటి కొనలను గిల్లి వేయవచ్చును. కాని 
శిఖర తిలకము, నిర్విషి, ల్యూపిన్ , స్టాక్, పూబెండ మొదలగువాని కిట్లు కొన గిల్లు 

నాచారములేదు. మొలకల చిరుత పాయమున అమ్మోనియం సల్ఫేటును ఒకతూరి 
పరచుట మంచిది. 

చీడలు తెగుళ్లను జాగ్రత్తగా గమనించి, నివారణ విధులను వెన్వెంటనే 
అవలంబించవలెను. వాడినపూరిను అనునిత్యము తీసివేయుచున్నచో పూత 
కాలమును పొడిగించుటకు సాయపడును. 
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తెగుళు - నీడలు 
ల్” 

మృదు కాండకములగు ఏక ద్వి - వార్షిక జాతులకును తదితర ఆలంకారపు 

మొక్కలకును పట్లు తెగుళ్లు ఈ (కింద వివరింపబడినవి. 

నీరుచచ్చు : ఈ జబ్బు నారుమడులలో కానవచ్చును. వేళ్లయందుగాని 

కాండపు మొదటిలోగాని ?లీం(ధపు దాడివలన లేలేత మొక్కలు వాలి చనిపోవును. 

స్టాక్, తీయబటాణి, నిర్విష, క్రార్కియా, చీనాచేమంతి, కార్నేషన్ తదితర 

పెక్కు ఆర్తవములయందు ఈ "నీరుచచ్చు' సామాన్యముగ కనబడును. 

ఒత్తుగా విత్తనము పోయుట, ఆతిగా- నీరు పోయుటవలన నీ వ్యాధి సంభవించును. 

కావున మట్టిని మును చెప్పిన రీతిని |క్రిమిహరము చేయుట, పలచగా నారు 
పోయుట నీరు స్వల్పముగా జాగ త్తగా పోయుట చాల అవసరము. నీరుచచ్చును 

నివారించుటకు ఛెస్ట్నట్ కాంపౌండు, (అమ్మోనియం కార్పొనేటు రెండుపాక్లు, 

మైలుతు త్రము రెండుపాళ్లు బాగుగా కలిసి 24 గంటలు నిలువ చేసినది రెండు 

గాలనులకు (98 లీబరులకు) 28.85 (గ్రాముల వంతున నీటిలో కలిపి చిలకరించుట 

గాని, నేలను బాగుగా తడుపుటగాని (పయోజనకరముగ నుండును. 

కాడ కుళ్లు : పెటలొటో నియా వేరోవియోరం అసు శలీంధమువలన కలుగు 

ఈ తెగులు దాహియా, పాస్సీ, కార్నేషన్, నెమలికంటి, శిఖరతిలకము, పాపీ 

లలో కానవచ్చును. దీనివలన మూలమున కుళ్లి మొక్క ఎండిపోవును. నారు 

సోయుటకు ముందు మట్టిని (క్రిమిహృతము చేయుట వ్యాధి నివారణకు చాల అవ 
సరము. జబ్బు తగిలిన రెమ్మలను, మొక్కలను కాల్చి నాశనము చేయవలెను. 

ఆకు పొడ. (ఆకు మచ్చ), ఆకుమాడ్చు : చేమంతిలో సామాన్యముగ 

కానదిడు ఈ తెగులు రెండు శలీంధములవలన కలుగును. (సెళ్టోరియా చై 9నాం 

థియి భిల్లోన్సిక్తా జా). ఇది ఆకులపై మాడిన పొడలను కలుగజేయును. తెగులు 

నివృత్తికి పెటోలాను చిమ్ముట (పయోజనకరము. మల్లెలో ఆకు పొడ సెరా 

సాశా శాన్యుచికోలా వలన కలుగును. తెగులు ఆకులకు, కాడలకు, పూవులకు 
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కూడ సోకి, అవి యెండిపోవును. రాగిగల ఏ $లీంధ్రహోరియెనను నివారణ 

కుపకరించును. ' . 

దాహయాలో ఎంటోలోమా దావ్హాయే అను శలీం ధ్రమువలన "కాటుకాకు” తెగులు 

వచ్చును. ఆకులపై మచ్చలేర్పడి, తరువాత ఎండిపోవును. తెగులు సోకిన 

ఆకులు దాని వ్యాప్తికి కారణము గావున వాటివి తగులబెట్ల వలెను. తెగులు తగి 

లిన మొక్కలపై టోర్లో మిశణముగాని పైటోలానుగాని చిమ్మవచ్చును. 

కార్నేషనుపై ఆకుమాడు ముఖ్యమయిన జబ్బు. నవౌనోంయా డజా,, ఆర్టిర్మే 

రియా శయాండ అను !8వీం్యధముల వలన కలుగు ఈ వ్యాధి మార్చి నెల తరువాత 

సొడమును. తెగులు తగిలిన ఆకులు ఎండి చనిపోవును. టోర్తోమ్మిశణము 

(4 : 4 : 50) లేక పైటోలాన్తో ఒకసారి చిమ్మిన వ్యాధి నివృ త్తియగును. తగి 

లిన భాగములను కాల్చివేయవలెను. 

మొదలు కుళ్లు : వీలియం జాతిచే కలుగు ఈ తెగులు మట్రిద్వారా వ్యాపించును. 

నారుమడిలో సోకును. నీలగోరింట, చీనాచేమంతి తదితర ఆర్తవములలో కాన 

వచ్చును. (ప్రధాన కాండపు మూలమునకు తదుపరి శాఖలలోనూ నల్లని పొటమ 

రింపులు ఏర్పడును. నారు మడిలోని లేత మొలకలను ముదిరిన మొలకలను కూడ 

చంపును. మొక్కపై చిమ్ముటకు, నేలను నాన్పుటకు ఛెస్ట్నట్ కాంపౌండును 

ఉపయోగించి తెగులును నివారించవచ్చును. 

బూడిద తెగులు : ఆకులపై బూడిదవలె తెల్ల ని పెరకువగల ఈ తెగులు 

కొన్ని శీలీం ధములచే కలుగును, మామూలుగ గులాబి, నీలగోరింట, బంగాళా 

బంతి, ఫాక్సు, లూపిన్, నిర్విష, తీయబటాణి మొదలగు వానిపై కాన్సించును. 

గంధకము చిమ్మకముతోగాని, ధూళింపుతోగావి నివారణ బాగుగ నగును. 
కారాధేన్ చిమ్ముట కూడ నివారణకు తోడ్పడును. 

నూగు తెగులు: ఇది సామాన్యముగ పాపీలో (వపాఎర్ జా. నల్లమందు 

జాతి పెలొనోన్నొరా అర్బోరినెన్సు అను శిలీయ్యధమువలన కలుగును. ఫిబ్రవరి 

కడను, మార్చి మొదటను సంభవించును. ఆకు పై వైపున పసుపు లేక మట్టి 

రంగు మచ్చలు, వాటికి సరిగా (క్రిందివై పున బూడిరరంగు నూగు, ఉండుట 
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తెగులు లక్షణములలో నొకటి. అట్టి ఆకులను కాల్చివేయవలెను. వ్యాధిలేవి 
విత్తనముల వాడుట, _పైటోలాను చిమ్మకము వ్యాధిని బాపును. 

వెరుపుచ్చు : ఇది నేలనుండు వేర్వేరు కిలిం ధములవలన కలుగును. ఇది 

గులాబి, నాస్టర్షియం, నికొటియానా, తీయబటాణి, జర్బీరా,” శఖర తిలకములకు 

తగులును. చెస్ట్నట్' కాంపొండు మంచి ఫలితము నిచ్చును. 

వైరసు తెగుళ్లు : దింగాళాబంతిలో సామాన్యమగు ‘చారి తెగులు 

మొక్కను పూర్తిగా చంపును, చీనా చేమంతి “పచ్చ' తెగులువలన పీడ నొందును, 

దింతి, బిళ్ల గన్నేరు, షెజాంతస్, రుడ్ బెకియా, (పిమ్యూలా, పెటూనియా, 

నికొటియానా, లొబీలియా, చేమంతి దాప్తాయాలలో కూడా వైరసు తెగుళ్ల 

గలవు. వ్యాధి సోకిన మొక్కలను సమూలము పెరికి తగుల పెట్టవలెను. 

డాంబరు (తుప్పు) తెగులు : ౩లీంధములవజస కలుగు ఈ జబ్బు బంతి, 

శిఖర తిలకము, రుడ్చెకియా, లై నేరియా, బొగడబంతి, కోడిజుత్తు, పూబెండ, స్టాక్, 
మరికొన్ని ఇతర ఆర్హవములపై చూసట్టును. రోగ విరోధకములగు రకములను 

పెంచుటచే పయోజనముండును. 

వాడు తెగులు : 'పెక్కుజాతుల )లీంధములవలన బాక్టీరియా వలన ఈ 

జబ్బు కలుగును, నాస్టర్షియం, కార్నేషన్, లీనా చేమంతులలో నిది చూపట్టును. 

మట్టిని -(క్రిమిహృతము చేయుట, విత్రనములను నాటుటకుముందు మందున 

పొలపుట, తెగులు నివారణకు బాగుగ నుపకరించును. 

పీడించు కీటకములు 

పేను: ఈ చిన్న పీల్చెడి పురుగులు గులాబి, దాహ్తాయా, నాస్టర్షియం, 

చేమంతి మెదలగువాటికి పట్టును. మాలాథయాన్, బాసుడిన్ లేక లిండేను ను 

చిమ్ముటచేగాని, పొడిగా చల్లుటచేగాని "పేలను నిరోదించ వచ్చును. 
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పెంకు పురుగులు, ముక్కు పురుగులు: ఛాఫర్ పురుగుల డింభములు 

తరచుగ గులాబులలో నుండును, పెంకు పురుగులు కలువ, పెటూనియా, దింతి, 

చీనా చేమంతి, బొగడబంతి, ఉదయ్యప్రభ, కోడిజుత్తు లకును, ముక్కు పురుగులు 
(పీమ్యూలా, లూపిన్, మరికొన్ని ఇతరములపైనను చూపట్లును. మొక్కలవై 

డీ, ది. టిని చిమ్ముటచేగాని చల్లుటచే గాని నివారణ కల్లును. 

ఈపె (తామర పురుగు) : ఇవి గ్లాడియోలసు, లిలీ, ఐరిస్, (ఫ్రీపియాలపై 
కాననగును. గులాబి, ల్యూపిన్, నాస్టర్షియం, కార్నేషను, చాహంతులకు కూడ 
పట్టు చుండును. డి. డి. టి, మాలాథయాన్ లేక లిండేను చిమ్ముట వీటి నజచుటలో 
ప్రాయవడును; 

కొరుకు పురుగులు: క్రార్నేషన్, బొగడబదంతి, చేమంతి, తదితరములు 

కొన్నిటిపై వివి దాడి చేయును. నేలపై ఆల్లిన్, లేక డి. డి. టిని దులుపుటచే 
సెపురుగు నరికట్ట వచ్చును, 

గొంగళి పురుగులు: ఇవి గ్లాడియోలసు, దాహ్లాయా, పూబెండ, ఖర 

తిలకము, చీనా చేమంతులపె సామాన్యముగ కాననగును. పురుగు పటిన క్ 
అ 

మొక్కలపై డి. డి. టిని చిమ్ముటచేతను, పొడిగా చల్లుట చేతను ఇవి తగ్గును, 

చెట్టు నల్లి : గులాబివై సామాన్యముగ పట్టు చీడ ఎర్ర నల్లి, పారథియాన్ 
చిమ్మకము దీనిని నివారించును, 



ఆరవ ఆధ్యాయము 

ఆర్హవములతో వర్ల క్రమములు 

(ప్రతి వర్షములోని వివిధఛాయల పూవులుగలవి, జోఎగ పెరుగునవి అయిన 

ఆ ర్రవములు తోటలో బుతు బుతువున వివిధ రంగుల నిచ్చుటలో సాటిలేనివి, 
సత స్వల్ప కాలములో నే, (కొన్ని సందర్భములలో నాటు నుండి పూతకు 

కేవలము 6 నుండి 8 వారములలో) ఆర్హవములు వన్నెల వికజిమ్మును. తోటలో 
ఆ_ర్తవములతో వర్ష్మకమము నేర్పరచునపుడు, చిత్రకారుడుగాని- గృహాలంకరణ 
చేయువారుగాని మన్నించు సూత్రములనే అనువర్తింతురు. రంగు రంగుల 
ఆర్హవములను చేర్చి ఆహ్మాదకరము (పశాంతమునై న (పభావమును కల్గించు పని 

చాల తుష్టి పదము. వర్ణ క్రమము నేర్పరచుటకు రంగులు, వాని నడుమగల సంబం 

ధముల గూర్చిన ఎలుక చాల ఆవశ్యకము. 

సూర్యరళ్ళ్మి అతిఎరుపు, ఎరుపు, నారింజ, పసుపు, ఆకుపచ్చ, నీలము, 

ఊదా, అతిఊదా అను ఎనిమిది రంగుల కలయిక, ఇందు ఇరుకొనలనున్న 

ఆతిఎరుపు, ఆతిఊదా రంగులు కంటికి కానదడనివి. సూర్యరశ్మి పూవుపై 

దిడినపుడు, ఆది తనరంగు కాని కికణముల నన్నిటిని చేకొని తనరంగు కిరణ 

ములను మాత్రము పరావర్తనము చేయగా నవి మనదృష్టికి గోదరమగుచున్నవి. 
ఒక్ పువ్వు ఎర్రగా కనబడుట, ఆది ఎరుపు తప్ప తక్కిన రంగు లన్నిటిని 

పీల్చుకొని, ఎరుపును మా(తము చిందించుట చేతనే, రంగును, తత్సంబంధములను 

తెలిపికొనుటకు వర్షచ్యక్రమును గూర్చి బాగుగ నెరుగుట మంచిది. (పక్క పుటను 
చూడుడు) 

ఎరుపు, పసుపు, నీలము అను (పాథమిక వర్ష ములు మూడున్ను, నారింజ, 

ఆకుపచ్చ, ఊదా యను ద్ర్వైతీయ వర్ణములు మూడున్ను చేరి మూలవర్ణములు 

ఆరు అగుచున్నవి. (ప్రాథమిక వర్ణములు చక్రమున సమాన దూరమున ముక్కో 
ణాకారముగ నున్నవి. వాటి నడుమ దై (తీయ వర్షములున్నవి. వాటిని కలుపుటచే 
ఇంకొక ఆరు రంగు లేర్పడు చున్నవి _ఎరుపు-నారింజ, _పసుపు-నారింజ, 

పసుపు-ఆకుపచ్చ (చిలుకాకు పచ్చ). నీలి-ఆకుపచ్చ, నీలి-ఊదా, ఎరుపు-ఊదా. 
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వర్త చక్రము 

(తిభుజాకృతిని పొందిన (పతివర్షమున్ను, ఒక వైపునుండి రెండవ వైపునకు 

లేతనుండి ముదురుకు (క్రమముగ చాయ మారును. ఈ చాయను వర్షవిలువ (వర్ష 

భేదము) యందురు. "అచ్చ'మయిన రంగు నడ్గుమనుంది, కేంద్రమువై పునకు 

జరుగుకొలది లేతగను, పరిధివైపునకు పోవుకొలది ముదురుగను ఉండును. 

ఎరుపు, నారింజ, పసుపు వర్ణములు వెచ్చని ౦౦గులు ; సీలము, ఆకుపచ్చ, 

ఊదాలు చల్లని రంగులు ; నలుపు తెలుపు బూడిద వర్షములు మధ్యస్థములు; వర్ణ 

చక్రములో. ఎదురు బొదురుగానున్న రంగుణు సంపూరక వర్షములు__(ఎరుపు- 

ఆకుపచ్చ, నీలము-నారింజ)ు. అవి ఒకదాని కొకటి విరుద్దమగు రంగులు, కాని 

రెంటిని చేర్చినచో ఒకదాని నొకటి పూరించుకుని మధ్యస్థమగును. మూడు (ప్రాథ 

మిక వర్తముల వేర్వేరు (ప్రమాణముల కలయికచే నేర్పడి, వాటి నడుమనున్న 

వర్షములు ఒకదానికొకటి చేరువమైనవి. వాటిని అనురూప వర్ణ ములందురు, ఈ 

వక్క సక్క రంగులు చేరువయైనకొలది, వాటి నడుమ గల అంతరము సన్నగిలును. 
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వర్ల క్రమము ఒకేరంగుమొక్క._ చాయలలో నేర్పడి బక వర్ణకము కావచ్చును; 

ఆకుపచ్చ-చిలుకాకు పచ్చ, పసుపు-పసుపు నారింజవలె సన్నిహితమగు రంగులతో 

సరూపకము కావచ్చును ; నీలము-నారింజ, ఊదా-పసుపు వంటి పరస్పర విరుద్ద 

ములగు రంగులతో పూరకము కావచ్చును; ఊదాలో చిలుకాకుపచ్చ, పసుపు 

నారింజవలె ఒక (ప్రబలవర్ణ్లముకో రెండు చేరువ పూరకములను చేర్చి విచ్చిన్న 

పూరకము కావచ్చును ; లేదా ఎరుపు-ససుపు-నీలము, లేక నారింజ-పసుపు-ఊదాల 

వలె మూడు రంగులు చేరి (త్రివర్లకము కావచ్చును. విపర్యయము ((ప్రతియోగము, 

వేరమి). అనురూపము (పొందిక), అవనతి (లోబరప్పు అనునవి ఉద్యానము 

లోని వర్గ[క్రమపు మూడు ముఖములు, విలాసము, వెలుగు వంటి అనుభూతులను 

కలిగించుటకును, ముఖ్యముగ అనురూపవర్గములకు (పతియోగము నిచ్చుటకును, 

(పాబల్యము నొనగుటకును, పూర కవర్లముల నుపయోగించు విపర్యయములు 

ఆవశ్యకము. వివేకముతోను, జ్యాగతతోను ఉపయోగింపకున్నచో (పతియోగ 

ములు తోటను ఛిన్నాభిన్నముగను, ఆకాంతముగను తోపించును. ఒకప్పుడు 

లేత చాయలతోను మధ్యస్థ వర్షములతోడను కల్పించిన సున్నితమగు ప్రతి 
యోగము, సువ్యక్త వర్హసంకీర్ణము కంటె బాగుగ కన్పట్టును. మెరుపు ఆకు 

పచ్చని లోకంచెకు ఎదుట ఎర్రని శాల్వియాలు చక్కని (పతియోగము నిచ్చును. 

అనురూపమగు వర్మ క్రమమును సన్నిహితమగు రంగులను, వెచ్చనివి, చల్లవివి 

కూడ నుపయోగించి కల్పింతురు. ఇందులకు పెటూనియా, తీయదిటాణి, దీనా 

చేమంతి +ఖరతిలకము ఫాక్సు వలె అనేక రంగుల ర:ములుగల జాతులలో ఒక 

దానినే ఎన్నుకొని, దాని వెచ్చని, చల్లని రంగుల రకములనే ఉపయోగించ 

వచ్చును. నారింజరంగు శిఖరతిలకములు, పచ్చని బంతిపూవులు పొందికగల 

వెచ్చని రంగులు. ఉద్యాన వర్ష్యక్రమములలో ఒక (పబల వర్ణమునకు తక్కిన 

రంగులన్నిటివి లోబరచి యుంచు “ఆవనతి'కి కూడ (ప్రాధాన్యము గలదు. సంవ 

త్సరమున చాల భాగము తోటలోని (ప్రబల వర్షము ఆకు పచ్చే. వసంతకాలమున 
పసిమికి (పాబల్యముండును ; చలికొాలమున మెర మెరలాడు వెచ్చని రంగులు బరీ 

బళ నుండును. ఢిల్లీలోని బుద్రజయంతి పార్కునందు ఒకే పసిమియొక్క_ 
వెర్వేరు చాయలున్నట్లు, కొన్ని తావులందు ఎల్లప్పుడును ఒకే (పదల వర్ణ 
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ఏకవర్డికమగు వర్ణక్రమము కావలసినచో, నీలి పెటూనియాలను ీలిగు త్తి 

చేమంతులు లేక లొలీలియాలతోనూ, గులాబి శీఖరతిలకములను గులాబి తీయ 

ఆలిస్సంతోనూ, నారింజరంగు సుగంధిబంతిని అదేరంగు డై మార్చొథీకా, 

లేక నొస్టర్షియం లేక బంతితోనూ ; పచ్చని +ఖరతిలకములను పచ్చని సుగంధి 

బంతి, ఎష్టోల్డియా, వయొలాలతోమా, చేర్చి నాటుడు, (పగాఢమగు (పతియోగము 

కావలసినపుడు పచ్చవి 3ఖరతిలకమును, ఎర్రని ఫాక్సు లేక పెటూనియాను, 

తెల్లని అలిస్సం లేక ఐబెరిసులను పెంచవచ్చుచు, ఇతర విపర్యయ లేక వర్ణ 

ములు :__పసుపు శిఖరతిలకములతో నీలి లేక ధూమవర్ష్హప్పు వెర్చినా; ఎర్రని 

దాహ్తాయా లేక శఖరతిలకముతో పచ్చ-నారింజ నెమేసియా, నీలి గుత్తి చేమంతి, 

ఊదా పెటూనియా స్టాకు లేక వెర్చినా మొ॥. మృదు విపర్యయమునకు ఫాక్సు, 

తీయబటాణీ,  పెటూనియా, చీనా చేమంతి, దింగాళాబంతి, కభఖరతిలకములందు 

గల నీలి, ఊదా, గులాబి, లేతబచ్చలిపండు రంగు, తెల్లరంగుల వేర్వేరు 
చాయలను చేర్చుడు. 

ఆ ర్రవములను ముఖ్యముగా మృదు కాండకముల అంచులో గుమికూర్చునప్పడు 

ఫూవులరంగు గాక, మొక్క ఎత్తు, పూవుల ఆకార పరిమాణములు, పూయు 

కాలము కూడ ముఖ్యముగ గమనింపదగిన విషయములు. శ$ఖరతిలకము, 

పూబెండ, నిర్విష (విశాలకర్తి), దాహ్లయా, తురకబంతి వంటి పొడుగు మొక్క 

లను వెనుకగాను, నెమేసియా, స్లాక్సు, పెటూనియా, చీనా చేమంతి, సుగంధి 

బంతి, వెర్చినా, డయాంథసు, (పెంచి బంతి, నాస్తర్షియం, సాకు వంటి నడి 

పొడుగు, పొట్ట మొక్కలను మధ్యలోనూ పెంచవచ్చును. పాన్సీ, వయొలా, 

తీయ అలిస్పంలు మును ముందట అంచుగా వేయుటకు చక్కగా ఉపకరించును, 

నిడుపైన పూలగెలలకో ఎత్తుగానుండు పచ్చ $ఖరతిలకములు మధ్యనున్న 

గులాబి లేక కెంపువన్నె చదును పూగుత్తులతో నున్న ఫ్లాక్సు లేక స్వీటు విలియ 

ములు, ముందున్న చిన్న తెల్లని పూవులతో కురుచగ నెదుగు తీయ ఆలిస్సంతో 

చక్కగ విపర్యయించును. ఒకొక్కప్పుడు ఒకే ఎరుపు, పసుప్ప, ర కృవర్ణము 

వంటి వెచ్చని మెరుపు వన్నె వలన కలుగు విసువును తెల్లపూవుల మొక్క 

లనుగాని, చల్లని నీలి, ఊవా వన్నెలనుగాని వరుసలలో నడుమ అటనట 
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నాటుటవలన ఖండీపవచ్చును. ఆర్మవముల రంగుకు తోటలోని చెట్లు, గుల్మ 

ములు, లతలు, కంచెలు మొదలగు ఇతర మొక్కలతో పొందిక గూర్చుట కూడ 

ఆవశ్యక మే, వెనుకనున్న  కంచెమొక్కల, గుల్మములమొక్క. ఆకుల, 

పూవులరంగు, వాటి అంతర్నిర్మాణము, ఆకారము కూడ వాటి ముందున్న ఆర్హవ 

ముల ఆయా లక్షణములకు అనురూపములో, పూరకములో కావలయును. 

వేర్వేరు ఆర్రవములను ఉపయోగించి తోటలో ఎన్నో వర్త సంకీర్తములను 
కల్పించవచ్చును. ఆయితే, వర్తములను వాటి సందింధములను గూర్చిన కాన 

మును, మీ అభిరుచులను మేళవించుటచే (పకాంత, [ప్రమోద భావమును సాధింప 

గలరు. చిత్రకారుడు ఫలకముపై కుంచెతో, రంగుతో సాధించినంత సులభము 
గాను, త్వోరితముగానూ ఆర్తవములతో తోటలో అద్బుతము, మనోహరము 
నైన ప్రయోజనములను సాధింపవచ్చును, 



ఏడవ అధ్యాయము 

పూవుల వర్ణనము 

(అ) ఎక్=-బుతు, ద్వి-బుతు పుష్పములు 

గువ్వకన్ను 

ఆడోణిన్ ఈనీవాలిన్ 

వటుంబయు: రానుంక్యలోనీ 
నాలఫు * యూరపు 

గువ్వకన్ను (అజోనిన్ ఈ న్టీవాలిన్ ) మధ్య యూరపునకు చెందినది, మన 

దేశమున తరచుగ పెంచు పుష్పము కాదు. నడిపొడుగు (80-45 సెం.) మొక్క. 

ఆకులు ముదురాకు పచ్చన. సన్నగ చిలి పెర్నులను పోలును. పూవుల వ్యానము 

2.5 సెం. ముదురు కెంపువన్నె, బొడ్డు నలుపు. వెన్నవలె నుండును. కెంపు 

వన్నె పూవులజాతి మరియొకటి, అ. ఆటమ్బూలిన్, కూడ తోటలలో పెంచదిడు 

చున్నది. 

ఇది తేమ, నీడ గల చోట్ల బాగుగ పెరుగును. గుట్టతోటలోను, మిశ్రిత 

అంచులలోను, గోలెములలోను పెంచుటకు తగినది. ఉత్తర మైదానములలో 

అక్షోదిరులో విత్తిన ఫ్మిదివరి-మార్చి నెలలలో పూయును. పర్వతములపై ఫిబ్రవరి 

మార్చిలోగాని, సెపైంబిరులోగాని వేయవచ్చును. నారుపోపిన నెలకు 

నాటుదురు. 

గుత్తి చేమంతి 

అదోరేణీం (ల. కాల్ వబాయిణీన్, అ, పొ స్తో నియానం లేక అ, మెక్ళికానం) 

కయుంజము : కొంపొని టీ 

సాలు : మధ్య ఆమెరికా 

అజిరేటం యొక్క తోట రకములు (అ. వాన్ వాయిజీన్, అ. పౌస్టోనియానం 
అ. మెళ్సీకానం) ఆను రెండు కొతులనుండి ఉద్భవించినవి. మొక్క ఎత్తు 15 నుండి 
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45 సెం. ఆకులు చిన్నవి, అండాకృతిని, పండ్ర అంచు గలవి, పూవులరంగు 

లవెండరునుండి ముదురు ఊదావరకు, 'అజూర్ నీలము, ముదురు నీలము, 

కొన్నిరకములలో (ఇంపీరియల్ వైట్ డ్వార్ఫ్ పూవులు తెలుపు. సన్నని 

రేకలతో కుచ్చువంటి పూవుల గుత్తులు . ఆకులకు బాగుగ పైగానుండును. 

కురుచరకములు అంచులకు, గుట్టతోటలకు (ప్రశ _స్తము. పొడుగు రకములను 

పూమడిలో పెంచవచ్చును. గోలములలో పెంచుటకు కూడ ఇది అనువుగ 

నుండును. పూవులు కోపి యుంచుటకు పనికి వచ్చును. 

దీని సన్నని విత్తనములను పలుచగ పోసి ఇసుకతోగాని, ఆకు పొల్లుతో గాని 

పలుచగ కప్పవలెను. పోసిన నెలకు నారును మళ్ళలోగాని గోలెములలోగాని 

నాటుదురు, విత్తనములను సెసైంబరు అక్టోబరులోను. ముందుగా పుష్పించుటకు 

జూన్ నుండి సెపైంబరు వరకును చల్లవచ్చును. కొండలపై ఫి బవరి-మార్చిలో 

జల్లుదురు. వాడిన పూవులను తరచుగ పీకి వేయుటచే పూతను పొడిగించుటమేగాక 

మొక్కలు చక్కగ కన్పటునట్లు చేయవచ్చును. 

ముఖ్యమగు రకములు బ్లూ బాల్ (ముదురు నీలము), మిడ్డెట్. బ్లూ (నీలము). 

లిటిల్ డోరిట్ (అజూర్ నీలము, కొరులియం (నీలము), బ్లూ పెర్ పెక్షన్ 

(నీలము), బూ మినియేచర్ (ముదురు నీలము), బూ బెడ్డర్ (లావెండర్ నీలము), 

పియిరీ పింక్ (సాల్ మన్, లేతపాటలము), ఇంపీరియల్ డ్వార్ఫ్ ( తెలుపు, 

పొట్టి (15-20 సెం) గుమ్మటము వంటి మొక్కలపై అసాధారణముగ పెద్ద 

సీలపు పూవులను పుష్కలముగా పూయు చతుర్లుణాంక ( చట్రాప్తాయిడ్) రకిము, 

బూ మింక్ కూడా గలదు. సమ్మర్ సైస్, బూ బ్లైజర్ వంటి కొన్ని మొదటి 

తరపు (గా) సంకరములు మరింత ఒక్కసమముగా పెరిగి పూయునవి కూడ 

గలవు. 
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అ(గొన్టిమ్మా 

ఆ/గోసైమ్యూ గిథాగో “ఎులాన్? 

కయుంబమయు : కొరియోభధీలోనీ 

నౌలఛు + యూరపు, పడమటి ఆసియా 
దీనిని ఇంగ్లీషులో కార్న్కాక్స్ ఆందురు. “మిలాస్” అను రకము టర్కీ- 

నుండి వచ్చినది. ఇది సన్నని కాడల పొడుగు మొక్క (68-90 సెం. ఆకులు 

సన్నగ పొడుగుగ నుండును. పూవులు లేతఊదా, లేతగులాబికంగు. అయిదు 

రేకలు, 5-7 సెం. వ్యాసము. (పతి రేకమీద బొడ్డునుండి కొనవరకు దుక్క_ల 

గీతలుండును. 

ఆరవ. కలగలుపుటంచులలోను, గోలెములలోను, పెంచుటకు చక్కని పూవు. 

చితపుష్పముల నిమిత్తము కూడ సనికివచ్చును. మైదానములలో గింజలను 
నె'పెంబిరు-అక్టోబరులలో నారు పోయుదురు. పూత ఫిబవరి-మార్చిలో. కొండలపై 

వసంతమున ఫిబివరి_మార్చిలో ను, సెపైంబిరులోను నారు పోయవచ్చును, 

పూ బెండ 

ఆఅర్జాయియా రోజాయా 

మయంఖయు ; మూలోంనీ, 

నౌలభ్రు: ప్రాగ్షేశములు, చైనా 

మైదానములలో పూబెండ ఆర్తవముగాను, కొండలపై చిరజీవిగాను పెంచ 

వీలగును. ఇది గుండ్రని గరుకై న జీడిగింజ ఆకారపు ఆకులు గలది ; పొడుగైన 

(1:60-2-40 మీ రీవి గల మొక్క. పూవులు కాడ పొడుగునను ఆకుల సందున 

నుండును. పూవులు పెద్దవి (8-18 నెం. కాడలేనివి. పూవులు తెలుపు, మీగడ 

వర్షమునుండి, పసుపు, పాటలము, ఊదా, శోణ, కెంపు, గులాబి, ఆ(పికాటు, 

ఇంకను అనేక చాయలవి. పూవులు ఒంటి రేకవిగాని, ముద్ద విగాని, అరముద్దవి 

గావి కావచ్చును. ముద్దపూవుల రకములు కూడా కొన్ని ఒంటిరేక, ఆరముద్ద 

పూవులను పూయుచుండును. కొన్నిరకములలో పూవుల అంచులు ఛీనీలుగా 

నుండీ కార్నేషను పూలవలె నుండును, 
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కలగలుపుటంచులలోను, ఆర్తవపుటంచులలోను వెనుకగా చేయుటకును, 

గుబురులలో ఖాళీ రోటులందు ముఖ్యముగా గెత్తగా నాటిన గుబురులలో నుండు 

ఖాళీలను నింపుటకును ఇది ఆత్యంత (పశ స్పమెనది. చూడ నింపుగాని చోటులను 

దాచియుందుటకును, తెరగా నుపకరించుటకును గూడ ఇది పనికివచ్చును. ముదు 

రాకు పచ్చని లోకంచెకు ముంగల సుధృష్టమైన వర్షమును విరజిమ్ముటకు కూడ 

ఇది (పశ స్తము. శః మొక్క లను గుమికూర్చిగావి, వరుసగగాని నాటవచ్చును. 

దీనిని పెంచుటకు లోతైన, నీటి వడుపుగల సారవంతమైన నేల కావలయును. 
విత్తనములను నేరుగా థాయపు మళ్ళలోనే వేసి, తరువాత మొలకలకు 45- 

60 సెం॥ దూరముండునట్లు సలుచన చేయుట చాలమంచిది. మెదానములలో 

సెప్టెందిరు-అక్టోదిరు నెలలలో వెదబెట్టుదురు. ఆర్హవపుటంచులో వేసినప్పుడు, 

తక్కిన వాటితోబాటు పూయుటకైై దీవిని ఒక నెల ముందుగా వేయుట అవసరము. 

నాటినప్పటి నుండి కిక _ 5 నెలలకు పూతకు వచ్చును. వర్షము తక్కువగా నున్న 

(పాంతములలో దీనిని వర్షకాలములో కూడ పెంచవచ్చును. సౌమ్యమగు శీకో 

షములు గల (ప్రదేశములలో ఏటి పొడుగునను పెంచవచ్చును. పర్వతములపై 

వసంతములోను, మును వేసవిలోను పూయుటకు ఆగస్టునుండి అక్షోదిరు వరకు 

నాటుదురు. 

మెదానములలో పెంచుటకు (పశ స్తమెనవి మూడురకములు: సింగిల్ (ఒంటి 

రేక), తేటుగులాబి ఆరముద్ద చీసీలపూవులు పూసే సెమిడబుల్ ఇండియన్ 

స్ప్రింగ్, డబుల్ (ట్రయంఫ్ అనునవి. పెద్ద (10-12 సెం. వ్యాసము) చీనీల 

రేకలతో కార్నేషను వంటి పూవుల జాగురకము జయంట్ డబుల్, వివిధ 

వర్ణముల ముద్దపూ వుల పూయు ఛాటర్స్ డబుల్, అను రకములు లెండున్ను 

విలంబముగ పూయున వగుటచేతను, బాగుగ పెరుగుటకు చలి కావలసిన వగుట 

చేతను కొండలమీద మా(తము పెంచదగియున్న వి. ఛాటర్స్ డబుల్ హె (వీడా 

సెంపర్ స్టో రెన్స్, ఫోర్డ్ హుక్ జయంట్్స్ అనునవి రెండును ద్వి-దిహువార్షిక 

రకములలో (శేష్టములు. ఇటీవల జనరంజకమైన పౌడర్పఫ్ అనురకమున 
పువ్వులు ఎక్కువ ముద్దవగుటచేత పౌడరు వేసుకొను పువ్వువలె నుండి, ఆకులు 
ఇతర పాతరకములలో కంచె చిన్నవగుటవలన మరింత (ప్రస్ఫుటముగ 
కనబడును, 
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అలిస్సం 

అలిన్సం మారిటోమం (లోఖ్యూలేరియా మారిబోభూ) 

మమంఖయము : (హనీఫెలే 

నౌలభ్రు = యూరపు, వడమటి ఆసియా 
ఇది పొట్టిగ (85.5 సెం) చిన్న సన్నని లేతాకుపచ్చని ఆకులు, వాటిని 

పూర్తిగా కప్పివేయు పూవులు గలిగి వ్యాపించు మొక్క. (ప్రతి కొమ్మకు కమ్మని 

వాసనగల చిన్న పూవుల గుత్తి యొకటి యుండి, ఒ త్తరిగానుండు మొక్కలు 

తెల్లవి పూల తివాసివలె కన్పట్టును. కొన్ని రకముల పూవులు ఊదా, గులాబి, 

వంగపువ్వు, లేత ఊదా రంగులలో నుండును. 

అలిన్సం పూమళ్లలో, అంచులలో, గుబురుటంచులలో, కిటికీ తొపెలలో. 

(వేలాడు తొ్తెలలో, గోలెములలో బాగుగ ళోభించును. ఆర్హవపుటంచులో 
ముందువరునలో దీనిని పెంచవచ్చును. గుట్టతోటలోను తోట బాటలలోనూ, 

రాళ్లు తాపిన చోట్లనూ, రాళ్ల సందులలోను, పొడి గోడపైనను వేయుటకు కూడ 
ఇది సరియైనది. వనంతము. వేసవులలో పూయు దుంపల మిని కప్పుటకును, 

నిడుకాండపు గులాబుల (క్రిందను, బాటల వెందిడిని వేయటకును కూడ 

తెగినది. 

సెపైెంబరు_ఆక్టోదిరులలో నారు పోసి మరొక నెలకు నాటుదురు. మొక్కల 

నడుమ ఎడము 25-80 సెం. మొక్కలు త్వరగనే. షుమారు ఆరు వారములలో 
పూయును. కొండలపై ఫిదివరి_మార్చిలో విత్తవచ్చును. చల్లునపుడు ఈ చిన్న 
విత్తనములను ఇసుకతో కలిపినచో ఒక్క సమముగ చల్లుటకు వీలగును. 

వెణిమం అను రకము అతి పొట్టి, 5 సెం. ఎత్తు మాత్ర ముండును. నేలను 

వాలియుండు స్వభావము. ఒత్తెన పూవుల తివాసీ వలె నుండును. ఇందు రాయల్ 

కార్పెట్ (ఊదా ధూమము), రోసీ-ఓ.డే (ముదురు గులాబి, స్నోకార్పెల్ 

(తెలుపు). లిటిల్ జెమ్ (తెలుపు), పింక్ హీదర్ (గులాబి) వయెలెట్ క్వీన్, 

న్నూ తెల్లపూవుల ముందు పూయు బెంథమై అను రకమునకు చేరియున్నవి. 

మిగిలిన రకముల కంటె పెద్ద పూగుత్తులతో ఏపుగను గుబురుగను పెరుగు 

చెట్రాస్నో డ్రిప్ అను చతుర్లుణాంక రకము కూడ గలదు. 
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తోటకూర 

అమరాంతన్ 

కయుంఖయు : అమరాంతోనీ 

నాలశ్రు = ఉష్టమండలములు 

రోటకూరలలో కొన్ని అత్యంత సుందరమైన పర్తజాతులున్నవి. లవ్-లై స్- 

నీ డింగ్ (అమరాంతన్ కాడోటన్) అనునది తోకవలె వాలిన ఊదా-కెంపు, లేత 

పచ్చ, లేక తెల్లని పూల గెలలు వేయు పొడుగు మొక్క (90-150 సెం.), 

(పింసెస్ ఫెదర్ (రాజ పింఛము) (అ. హైలిడన్ లేక అ. హైపోకాం;ఢియాక న్) 

నందు నిటారుగ లేతాకుపచ్చ ఆకులకు పెగా నిలిచిన కెంపువన్నె పింఛమువంటి 

పూగుత్తులు కూడ చాల ఆకర్షణీయముగ నుండును. దాని పొడవు 90 సెం- నడి 
పొడుగు (45-90 సెం.) జాతి జోనప్స్ కోట్ (అ. 2 9కలర్ స్పైండాగ్స్) యొక్క 

ఆకులు పసుపు, కారుపసరు మచ్చలు గల ర క్రవర్హము గలవి. రూబిర్ 

(౨. జై 9కలర్ డాబల్) అను రకముయొక్క ఆకులు తేట ఎరుసువి, కెమిలియాన్ 

లేక ఫౌంటిన్ ఆమరంతసు (అ. సాలినిలోలియన్) యొక్క ఆకులు పొడుగుగ 

అలలుశేలి విల్లో చెట్టు ఆకులవలె క్రిందికి వాలి, కాంశ్య, నారింజ, సింధూర 

వర్తములతో మెరయుచుండును. ఆ మొక్క పొడుగు, షుమారు 60-90 సెం. 

ఎత్తు. మోల్లెన్ ఫైర్ లేక నమ్మర్ పాయిన్ సెటియా (అ. ఖై కలర్) యొక్క 

ఆకులు ముదురు తోపు రంగుగా నుండి పాయిన్ సెటియావలె పెన తేమైన 
కెంపువన్నె తేలియుండును. 

ఆమరాంతస్ జాతులకు వెచ్చని చెమ్మ నేలయు, ఎండతగులు చోటును కావల 

యును. అరనీడ గల తావులలో ఆకుల విచిత వర్ణములు పూర్ణముగ వృద్ధి 

పొందవు. ఆమరాంతస్ జాతులు గుంపులుగాను వరుసలుగాను ఆరవ, కలగలుపు 

ఆంచులలోను గోలెములలోను పెంచుటకు ఆర్హములు. వాటి విలాసవర్త్హముల 

సుధృష ఫలితములను పొందుటకు వాటిని గుబురులుగా కూడ కూర్చవచ్చును. 

సాధ్యమైనంత వరకు వీనిని ఇతర పుష్పజాతులతో 'పెంచరాదు, ఏలనన, వీటి 

ఆకుల తేట రంగులు పూవుల వన్నెను హరించివేయును. 
గింజలను మడిలోనే వెదజల్లి, మొలకలను పలచన చేయుదురు. మొలకలను 

నాటుటకూడ, కానలసినచో, చేయవచ్చును. వాటిని వెదపెట్టుటకు మంచికాలను 
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జనవరి-ఫిబ్రవరి లేక జూన్-జూలై. వానిని వేనవిలోను, వర్ష కాలములోనుకూడ 

బోగుగనే పెంచవచ్చును గాని, వర్షకాలములో పెరకువ మరింత బాగుండును. 

కొండలపై ఫిివరి-మార్చిలో వేయవచ్చును. 

అన్థూసా 

ఆస్టూనా కాపెచ్సిన్ 

కతదుందియు ౫ బొరాజినోనీ 

నాావు న దక్షీణ ఆ(ఫికా 

అన్హుంసా కావెన్సి న్ తన నెలవయిన చోట దై ్వవార్షిక మే అయినను తోట 

లలో ఏకర్తుకముగా పెంచవచ్చును. కొండలపైననే గాక, మెదానములలో గూడ 

సుదీర్హ మైన చల్లని శీతకాలమున్నచోట్ల బాగుగ పెరుగును. 

శః మొక్క నడిపొడవు (87-45 సం, ఒ త్తరి, విరబూ సెడిది. ఆకులు 

సన్నగ బల్లెవు ఆకృతి గలవి, గరుకై నవి. పూవుల వ్యాసము 0:69 సెం. తేమైన 

సీలి రంగు, కేం దములు తెలుపు గల పూవులు శాథోపళాఖలుగల గుత్తులుగ 

విరియ బూయును. పూవులు మయొసోటిస్ పూవులను పోలి యుండును గాని 

ఒకింత పెద్దవి. 

అన్థూసా కురుచపచ్చ _ఫెంచిదింతి, పసుపు 4భిరతిలకముల వంటి పసుపు 

వన్నె పూవుల పూయు ఆర్ర్హవములతో చేర్చుటకు పవికివచ్చును. దీనిని కెంపు 

వన్నె శఖరతిలకముతోగాని, నీలి కాలర్వియాతోగాని పెటూనియా అంచు వేని 
పెంచవచ్చును పుంజములుగా నాటినపు డిది చాల ఆకర్షణీయముగ నుండును. 

విత్తనములను నేరుగ ఖథాయిపు చోటులనుగాని, నారుమడిలోగాని పోయ 

వచ్చును. నారుపోసినచో తరువాత మొలకలను నాటుదురు, వి త్తనములను ఉత్తర 

'మైదానములలో సెపైెంబరు-అక్టోోదిరులలో ను, కొండలపై మార్చి-పపిల్ లేక 

ఆగస్టు. సెపైంబరులలో ను నాటవచ్చును. ఈమొక్కలు ఎండ తగులు చోట్లను, 

సారముగల గుల్ల నేలలలోనూ చక్కగ పెరుగును. మళ్లలో మొక్కలనడుమ 

80-45 సెం, ఎడ ముంచుదురు. మొక్కలకు (ప్రాపు కావలెను. 
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లభ్యమగు రకములలో (శేష్టమయినది “బూ దర్”. ఇది తెల్లని కేంద్రములు 

గల నీలి పూవులు పూయును. “బెడ్డింగ్ బై9ట్ బ్లూ” అను రకపు పూవులు 
ఆకాశరంగులో నుండును. 

కాకసస్కు చెందిన విడుపైన (సుమారు 150 సెం.) చిరజీవియెన జాతి 

అ. ఇటాలికా ను. దై షవార్షికముగా కొండలపై పెంచవచ్చును. శరత్తున విత్త 

వచ్చును. ఇతర (ప్రముఖ రకములు, “డ్రాప్ మోర్" (జన్షన్ నీలం), “మార్నింగ్ 

గ్లోరీ' (నీలం). “పడ్ ఆఫ్ డోవర్” (ఆకాశవర్షం), “రాయల్ బ్లూ”. 

శిఖరతిలకము 

ఆంటీ? నం వేజన్ 

న న్ సా 9వ్రులేరియేనీ 

నాలవు* యూరపు 

తోటలలో పెంచు ఆర్తవములలో అత్యంత జన పియమైెన వాటిలో నిడి 

యొకటి. ఇది సన్నవి . మెత్తని ఆకులతో వి స్తరించు తమ్మెలు గల గొట్టపు 
పూవుల గుత్తులతో ళోభిల్లు రీవియెన మొక్క. ఇందు తెలుపు, మీగడ, పసుపు 

రంగులు మొదలుకొని కెంపు, పాటలము, ళోణ,ర క్ష,ఇటుక, నారింజ,వంగపువ్వు 

ఊదా, గులాబి, నారింజ ఎరుపు, తోపురంగుల పెక్కు చాయలవరకు వి న్త్రుత 

మైన వర్తరాజి గలదు. పూవు ఆకృతి రక్కసి మూతివలె నుండును. వేళ్లతో 

నొక్కినచో పెదవులు బాగుగ తెరచుకొనును, పూవు పరిమాణము రకములను 

బట్టి యుండును. మొక్కలు పొడవుగ (90-120 సెం.) గావి మధ్యస్థముగ 

(60-75 సెం.) గాని, కురుచగ (30-40 సెం) గాని యుండవచ్చును. ముద్ద 

పూవుల రకములు, వ్య స్తదళముల రకములు కూడ గలవు, 

పొడుగు శిఖరతిలకములను ఆ ర్లవపు, కలగలపుటంచుల వెనుకగను, గుబురు 

లలో పూబెండ, నిర్విషలతో చేర్చిన్ని పెంచవచ్చును. చిన్న తోటలలో పొడుగును 

(పబలముగ చూపుటకు కూడ వీని నుపయోగింకురు. మళ్లలోను, గోలెముల 

లోను పెంచుటకు నడిపొడవు రకములును, అంచులలోను, గుట్ర తోటలోను 

కురుచ రకములును చక్కగ సరిపోవును. కురుచ రకములు మిట్టమడులలో 
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కూడ పనికివచ్చును. పూవులు కోపి కలశములలో నుంచిన చాలకాలము వాడ 

నందున కోతపూలుగా పనికి వచ్చును. రాక్ హె బిడ్ రకములు గుట్ట తోటలకు 

(పశ స్తములు. టామ్" శరద్,  మూజిక్ కార్పెట్, వాక్ హైటిడ్ వంటి కురుచ 

రకములు కిటికీ తొస్పెలలో పెంచుటకు ఉపకరించవచ్చును. 

వి త్తనములను సెపైందిరు-అక్టో దిరులో నారుపోసి, మరియొక నెలకు నాలు 

గాకులు వేసిన మొలకలను నాటుదురు. వర్షపాతము ఆంతగా లేని తావులందు 

జాన్ -జూలై నెలలలో కూడ వేయుట కద్దు. దీని చిన్న గింజలను తగు జాగ 

త్రతో విత్తి సన్నని ఇసుకతోగాని ఆకు పొల్లుతోగాని కప్పి అప్రమత్తతతో నీకు 

పోయవలెను. రకమును బట్టి విత్తిన 2% నుండి 4 నెలలలో వివి పూతకు 

వచ్చి దీర్త కాలము పూయుచునే యుండును. కొండలపై దీనిని ఫి, బివరి- మార్చిలో 

గాని ఆగస్టు- సెపైందిరులోగాని విత్తవచ్చును ; గోలెములలో నాట బూనువారికి 

రెండవ బుతువే అనుకూలము. కొందరు మొక్కల చిగుళ్లను గిల్లి వేయుదురు. 
దీనివలన పూవుల సంఖ్య పెరిగినను, పూవెన్నుల పరిమాణము తగ్గును కావున 

దీని అవసరము లేదు. పొడవును (ప్రశప్పిని గల వెన్నులను కోరినచో కొనలు 

గిల్లుట పనికిరాదు. మొక్కులకు (పాపుగూడ పనిలేదు. ఈ మొక్కలకు జీవజి 

పదారముతో కూడిన సారవంతమగు నేల కావలెను. సారహీనములగు కువ్వ 
నేలలో మొక్కలు పుంజుకొనుటకును పూదొడగజేయుటకును నాటిన 80 నుండి 

45 రోజులకు మొక్కకు ఒక్క చెమ్చావంతున అమ్మోనియం సల్ఫేటును, పొటా 

సియం సల్ఫేటును వేయుట (పయోజనకరము కావచ్చును. ఎరువుపొడిని మొక్క 

చుట్టు గొప్పు తవ్వి వేపి వెంటనే పుష్కలముగ నీరు పెట్టవలెను. వాడిన పూ వెన్ను 

లను ఎప్పటికప్పుడు తీసి వేపినచో గింజకట్టు నవకాశము లేనందున పూతకాలము 

పొడుగగును. 

ఈమొక్క_ డాందిరు రోగమునకు సులభముగ లోదిడును. డాందిరును సోకోర్సు 

కొనగల రకములు పెక్కులు తోటలలో పెంచదిడుచున్నవి. 

శిఖరతిలకమున రకము లనేకము గలవు. ఇందు పొడవు, (బృహరద్విధా.) 

(90-120 సెం), మధ్యస్థ లేక నడిపొడవు (61-75 సెం.) కురుచ లేక టామ్ 

భంబ్ (00 సెం.) చిరు లేక మీనియేచర్, లేక మాజిక్ కార్పెట్ (10-15 సెం.) 
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రకములుకూడ చేరియున్నవి. డాందిరు సోకనిరకములు, దిలురక్క_సి పూలవంటి 

పూలరకములు కూడ గలవు. పెద్దపూవుల అటా (టెటాప్లాయిడ్ లేక చతు 

ర్లుణాంక) రకములు, నూటికి నూరుపాళ్లు ముద్దపూలు పూసే రకములు కూడ 

అభించుచున్నవి. రాకెట్ స్నాప్ డ్రాగన్స్, న్నుపీం, వాన్ గార్డ్, హైలెఫ్, సూపర్ 

జట్, వీనస్, టాపర్ స్నాప్ డాగన్స్వంటి ఒక్క సమముగ పూయు మొదటి 

తరపు (1) సంకరములును, ఇటీవల సృజించిన స్లోరల్ [కార్పెట్ రకమున్ను 
జనరంజక ముగ నున్నని. పనోరమా, ఫస్ట్ లేడీస్ అను రెండు మెప్పునొందిన 

రకముల రెండవతరపు (F4) విత్తనములు కూడ లభ్యముళత్చై యున్నవి. ఇవి 

మామూలు పాతరకములకం టె బిలిష్టములై నవి, మొదటితరపు సంకరములవలి 

ఒక్క సమమగు పూత కలవికావు. ఇటీవల (ప్రవేశించిన గ్లేసియర్, క్రిమ్బ్పన్ 

జయంట్, హి నూన్, రోనలబెల్, వాల్క_నో మొదలయిన సూపర్ అటా రకములు 

డాంబరు సోకనివి, అధికవిశాల, వ్య స్తదళములగు పూవులు గలవి. ఇవిగాక. 

కెవాలియర్, గార్హ్స్మన్, కమాండర్, మెజోరెట్ , సన్లైట్, "అంప్ల్, వైట్ 

సర్. ప్లోర్ డేల్ జయంట్స్, ఇన్వర్నెస్ మొదలయిన పొడుగు సెంటినల్ 

శిఖరతిలకములు కూడ కలవు, ఈ రకములు తెగులు సోకనివి, ళోభాయమాన 

మైన పొడుగు పూవెన్నులు కలవి. పొట్రిగ పెరుగు రాక్ హైబిడు లేక హె ద్రిద్ జం 

అను ఇటీవల ఆం, మాలి ఆం. థాలోనోనం ల [దాటులనుండి (సంపర్కముల 

నుండి) ఉత్పన్నము చేయబడినవి. ఇవి గుట్టతోటలో పెంచుటకు ఎనలేనివి. 

ఈనడుమ, రెండు (కొత్త రకములు టింకర్ బెల్, జూలియానా అనునవి సృజింవ 

వికినవి; వీటియందు పూవులు వేరు రూపు గలవి; ఇవి వి స్తృతమయిన బాకా 

వంటి దళములున్ను వాటికి వ్య_స్తమగు వంపుల అంచులును గలిగి, గంట 

పుష్పములను పోలియుండును.. 
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ఆ(ఫికను డైసీ 

ఆర్ కాలోర్ 

sii = తోంసపానీవే 

నాలళు* దకీణ ఆ(ఫికొ 

అర్ స్టాఖోన్ (గాండీన్ (ఆ, స్రాలకాశి లో లియా) అను జాతి మన తోటలలో 

సామాన్యముగ పెంచబడుచున్నది. ఇది పొడుగుగ (81-90 సెం) ఎదుగు 

మొక్క. లోతుగా రీలిన బూడిద - ఆకుపచ్చని ఆకులు, లేత ఊదా కేంద 

ములు, వెనుకవైపు నీలిరంగున్ను పైవైపు వెండితెలుపు గల పూవులు. తెలుపు, 

దంతం, ఇటుక, గులావి చాయల పొడుగుకాడల పూవులతో ఏపుగ పెరుగు 

ఆ. (గాండజీన్ సంకరములు కూడ గలవు. 

ఇందు మరియొక (పముఖజాతి ఆ. అకాలిన్ (అ. స్కేవీజరా). ఇది 80-45 సెం 

పొడవు, పొడుగైన త మ్మెలుదేలిన దీని ఆకుల వెనుకవైపు తెల్లని నూగుండును. 

పూవులు మెరిసెడి నారింజ, పసుపు, ఒత్తు ఎరుపు రంగులవి. హార్లక్విన్ హైటి 

డులలో వివిధమైన కేటురంగుల మిశ్రమములు గలవు. 

ఆర్క్రాటిస్లో (ప్రత్యేకసంకరములు, పెద్దపూవుల సంకరములు, ఆర్ క్రాటిస్ 

యొక్క పెక్కు జాతుల నడుమ గావించిన సంపర్కములవలన ఉదయించినవి. 

ఏపుగ నెదుగు ఈ మొక్కల బూడిదరంగు ఆకులకు చాలా పైగా 8=10 సెం. 

వ్యాసముగల నిడుకాడల పెద్ద పువ్వులుండును. పూవులు తెలుపు, నారింజ, కెంపు, 

తోపు, రక్త, మీగడ, పసిమి, ముదురు ఎరుపు మొదలయిన పెక్కు మెరుపు 

వన్నెలతో రేకల మొదళ్లు కలియు పూవుమధ్యను సొగసైన రంగులతో 
నుండును. 

వెనిడియం, ఆర్ క్రాటిసుల సంకరమెన సులాన్స్ (టయంఫ్, ఆర్ క్లాటిస్ 

(పత్యేక సంకరములను పోలియుండును. ఆంతకంట బలమచమునది. గుబురు 

కట్టుకొని సుదీర్హమైన కాడలతో నారింజ, స్వర్ణ, గులాబి, పసుపు, తోపు, ఎరుపు, 
వై ను, తేటఎరుపు రంగులలో మెరుపు వన్నెల పూలతో ళోభిల్లును. 

ఆర్క్సాటిస్ మడిలో వేయుటకు, పూవులు కోయుటకు పనికివచ్చును. చిత 
(కోసిన) పుష్పములు రాతి ముడుచుకొనును. గనుక పగలు అలంకరణకు 

మాత్రమే ఉపయోగవడును. ఇది గోలెములలో పెంచుటకు కూడ తగియున్నది. 
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దీవిని సెపైందిరు - అక్షోబరులో నారు. పోయుదురు. పూవులు ఫి(చివరి = 

మార్చిలో వచ్చును. కొండలపై మార్చి - ఏపిలులో విత్తవచ్చును. వీటికి ఎండ 

తగులుచోటు, సారముగల నేల కావలెను. విత్తిన 81.4 నెలలకు పూయును. 

డెయిసీ 

లెల్లిన్ పెరెన్నిన్ 

కవయమంఖయు ఎ కొంవొని ఖీ 

నౌలభ్రు * యూరపు, (బ్రిటిషు దీవులు 

ఇది బహువార్షిక జాతియేగాని సామాన్యముగ మైదానములయందు ఏక ర్తుకము 

గాను, కొండలపై దై వ్రవార్షికముగాను పెంచుదురు. ఈ మొక్కలు మొదలు 

నుండి కుచ్చువలె విచ్చుకొను, రానురాను వెడల్పగు పట్రివంటి ఆకులతో నిమ్న 

ముగ (28-80 సెం నెదుగును. కాండము మందముగ నుండును. 2*5=-5*"0 సెల, 

అడ్డుకొలతగల దీని పువ్వులు నిడుపైన (15 సెం.) కాడలపై నుండును, 

పూవులు తెలుపు, గులాబి, ఎరుపు రంగులలో నుండును. ఒంటిరేక, ముద్ద 

పూవుల రకములు గలవు. రేకలు చదునుగగాని, ఈకలను పోలిగాని యుండును. 

ఈ రెండవ రీతి రేకలుగల పూలు తాటల వర్హములోగాని, కెంపు రంగులో గాని 

యుండును. లిల్లిపుట్” ఆను కురుచ (15 సెం.) రకపు పూలు ముడ్డవి పుష్క 

లముగ పూయును. పూలరంగులు తెలుపు (ఆల్బా) లేతగులాబీ (రోజియా డెలి 

కేటా) ముదురుగులాబి (రోజియా) లేక ముదురు ఎరుపు (కెర్మెపినా ముద్దపూల 

రకములు, లాంగ్ ఫెల్లో (ముదరగులాబి) స్నోబాల్ (తెలుపు వెసూవ్ (కంపు) 

షెవూస్, అతి పెద్దపూల మాన్ స్టో9సా, మాన్ స్తో)సా టూ్యూబులోసా (ఈక), 

ఈ చివరిజాతిలో రకములు ఏట్నా (ఎరుపు, ఈకరేక) మాంటిరోసా (గులాబి, 

ఈకరేక) మార్జెన్సోన్ (మీగడ పసుపు) రూలీ (కెంపు.) 

డెయిసీ పూమడికి, అంచులకు, గుట్టలకు (ేష్టమయినది. గోలెములలోనూ, 

కిటికీ తొ-టైలలోనూ కూడ పెంచదగును. మొక్కలు సారము, చెమ్మగల నీరు 

వడియు నేలలలో, ఆరనీడ పడుచోట్ల అదాగుగ పెరుగును, విడిపూలు లోతు 

తక్కువ కలశములలో అమర్చుటకు బాగుండును. 
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గింజలమ సె'పైందిరు మ అక్టోబరులలో నారు పోయుదురు. పూత ఫిబ్రవరి - 

మార్చిలో. ఎత్తైన (ప్రదేశములలో ఫ్మిబవరి_మార్చిలో నారుపోసి, మొక్కలను 
ఖా 

ద్ర్వైవార్షికముగ పరిగణింతురు. ఎంచిన రకములను వనంతకాలమున దుబ్బును 
చీల్చి కూడ (ప్రవర్ధనము చేయుదురు, 

(దాకికోమ్ 

(ఖాతీకోవ్ ఐబారిడిలో లియా 

కుటుంబము : శొంపాని బే 

నౌలభు + ఆస లియా 

(బ్రాకికోం పొట్టి (80-45 సెం మొక్క, సన్నని తీగెలవంటి కాండములు, 

చిన్న సన్నని ఆకులు, 2.5 సెం. అడ్డుకొలతగల చిన్న సినరేరియాను పోలిన 

పూలు కలది. పూలలో నీలము, లేతనీలము, ఊదా, గులాబి, వంగపువ్వు తెలుపు 

రంగులు కలవు. 

ఇది గోలెములలో పెంచుటకును, ఆ ర్రవపుటంచులకు గోటుగాను వేయు 

టకు చాల (ప్రశ స్తమయినది. గుట్రతోటలలో కూడ మంచి అందము నిచ్చును. 

కోసినపూలు కలశములలో అందగించును. 

జనవరినుండి మార్చివరకు పూయుటకు వీనిని సెపైందిరు-ఆక్టోబరులో విత్త 

వలెను. నాటిన 8_8కీ నెలలకు పూతకు వచ్చును. సాధారణముగ విత్తనము 

లను నేరుగ భాయపు జాగాలలో విత్తుదురు. నారుపీకి కూడ నాటవచ్చును. కొండ 
లపై మార్చి - ష్మపిలు నెలలలో విత్తనములు చల్లుదురు. ఈ మొక్కల కాడలు 

తీగెలవలెనుండి నేలపై (వాలెడు లక్షణముండుటచే, తమకు తామే (ప్రాపులగునట్లు 

డగ్గరగ (15 సెం. ఎడముగా) నాటినచో కొంత మెరుగుగ నిలబిడవచ్చును. 
వీటికి ఎండ తగులు మధ్యరకపు గరుమునేల కావలెను. మొక్కలు గుబురు 

కానుటకై కొనలను గిల్లి వేయవలెను. 
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(టొ వేల్లి యా 

(బొవేల్తియా డౌమిన్సా ((బొ. బేలాటా) 
కథటుందిము : సాలనోనీ 

నాలళ * దక్షిణ అమెరికా 

ఈ మొక్క నడిపొడవు (30-45 సెం చిన్న సన్నని కోల ఆకులు, లొలీ 

లియా, పెటూనియాల పూలవలె గొట్టపు ఆకృతిగల పూలు. | సెం.మీ, పొడవు 

గలవి, ఆకు సందులలో నుండును. పూలు నీలము, ఊదారంగులవి. (వె. న్ఫీకీ 

యోనా. వేజర్ అను మరియొకజాతి తేటునీలపు రంగు పూవులది కూడా గలదు. 

(బౌవెల్లియా గోలెములలో పెంచిన చక్కగ నుండును. దానిని పూ మడులలో 

కూడ పెంచవచ్చును. ఇది వెచ్చని తేమ నేలలలో, అరనీడలో ఎంకో బాగుగ 

నెదుగును. 

వర్షకాలములో పెంచుటకు దీనివి జూన్-జూలై లలో, వి త్తవలెను. ముఖ్య 

ముగ వర్షము తక్కువయైన (ప్రాంతములలో, శీతకాలమున పూయు£కు సెప్రైం 

దిరు-అక్షోదిరులో విత్తవలెను. కొండలపై మార్చి-షపిల్ నెలలో దీవిని నాటు 

దురు. నాటిన తరువాత ?శ్టి-3 నెలలలో మడి పూతకు వచ్చును. 

కాల్సి యొలే రియా 

తుముండము = (సొర్రాత్రులాంటేనే 

నాలవు : మధ్య, దక్షిణ అమెరికాలు 

క్రాల్సియిలేరియా జాతులు ఏక ర్తుకములు, బహూవార్షి కములు, మృదుకాండక 

ములు, గుల్మములు కూడ గలవు. మృదుకాండక క్రాల్స) యొలే రియా జాతు లేవన; 

కొ. ౫ హెర్పియాహై(బిశా; (ఇది ౮. కొరింఖోసా కా. (కినోటొల్లోరాల నడుమ 

సంకరము), రా X (వొవ్యానా, కొ. ౫ (గాన్లిన్ . హైదిడా (గ్రాండిప్లోరా ఆవి 

కూడ పిలువబడు కా. ౫ హెర్మియాహై/ీశా ముదురాకు పచ్చని ఆకుల పొట్టి 

మొక్క (37-45 సెం.) ఆకులకు బాగుగా పైన నారింజ, పసుపు, ఎరుపు మట్టి 

రంగు, గులాబి, ఇటుకరంగు, ఆఫఫికె'బు, ఊదా, తెలుపు మొదలయిన వర్ష 
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(శ్రేజిలో ధాటిగ కానవచ్చు నంచి, లేక పాదరక్ష ఆకృతిగల పూవులు ఉండును. 

వాటిపై, చారలు, మచ్చలు, చుక్కలు, జిలుగులు అనేక ముచ్చ మైన ఆకారము 

లలో నుండును. 5. ౫ (వొళ్యాసా అను జాతి నడిపొడుగు (61-90 సెం.) 

మొక్క_, పూవులు దింగారు పపిమి రంగువి. క. X (గౌనిలిన్ (45-61 సెం.) 

యొక్క పూవులు ఒకింత చిన్నవి, లేతపాటల వర్తమునుండి ఊదావరకు పెక్కు 
రంగులలో నుండును, ఇంతకంటె పొట్టి (28-80 సెం) యైన కా. మళ్టిల్లోరా 

శానా అను జాతి పై జెప్పిన కా. ౫ హెర్చయో హై(లీడా వలెనే పెక్కు చక్కని 

రంగుల పూలను పూయును, 

సన్నగ చీలిన ఆకులు, లేతపచ్చని చిన్నపువ్వులూ గల ఏకర్తుక జాతి, 

వా. చూక్లినూ, ఉత్తర మైదానములలో బాగుగ పెరుగును. 

కాల్సియొలేరియాలు గోలెములలో పెంచుటకు (ప్రక స్తములు. ఇవి తేమగల 

నేలలపైనను, చల్లని తేమ (ప్రాంతములలోనూ బాగుగ పెరుగును. వీటికి తగు 
మా(తపు నీడ కావలెను. ఇవి కొండలపై స్వేచృగ పెరుగును గాని మైదాన 

ములయందు ఆంత విజయవంతము కావు. ఉత్తర మైదానములలో మిక్కిలి గద్ద 

గైకొన్నచో కొంతవరకూ పెంచవచ్చును. లేపపిమి పూవుల జాతి కా. వీన్నోటా 

ఉత్తర మెదానములలో బాగుగ పెరుగును. 

వేసవి నెలలో పూసెడు కొండలపై గాజుటిండ్ల లోనూ, అద్దాల వరెం 
డాలలోను దీనిని జూన్-జూలై లలో ఏ త్తవచ్చును. దియట గోలెములలో పెంచు 

టకు ఫదివరి-మార్చి నెలలలో విత్తవచ్చును. ఉత్తర మైదానములలో దీనిని 

సెపైంబరు-అక్టో బరులో వీజారోపణ చేయుదురు. గింజలు ఆతి చిన్న వగుటచే 

వాటిని ఇసుకతో కలిపి చల్లి, ఇసుకతోగాని, ఆకుపొల్లుతోగాని పలచగ కప్ప 

వలెను. నారుపశ్తెములను తడుపునపుడు జ్నాగత చూపవలెను. బేపిను నీటిలో 

నారుపశ్లెములో సగము వరకు ముంచి |క్రిందినుండి నీరు ఎక్కించి మట్టిని తడు 

పుట ఇంకను మంచిది. గుల్మములగా పెరుగు జాతులను కాండ ఖండములచే 

కూడ (పవర్గనము చేయవచ్చును. 
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సుగంది బంతి 

తాలెండ్యూ లా అబీనినాలిల్ 

కటమంఖయు  కంవానిఖే 

నాలళ : దక్షిణ యూరపు 

పూర్వకాలమున దీని రేకలను పులుసులో సువాసనకు చేసెడివారట, దీనివి 

'వై.ద్యమున కూడ ఉపయోగించుచుండిరి. 

ఈ మొక్కలు 80=86! సెం. ఎ త్తుగల నడిపొడవు మొక్కులు, ఆకులు పొడవు, 

గరుకు, నూగుగలవి, కొలదిగ అంటుకొనునవి. 10 సెం. అడ్డుకొలతగల దీవి 

పెద్దపూవులు బల్లపరుపుగాను, ముదురునారింజ, లేతపసుపు, ముదురుపసుపు, 

ఆ(పికొటు, నారింజ ఎరుపురంగులలో పొడుగు కాడలపై, తరుచుగ ముద్రపూవు 

లుగ పూయును. (ప్రసిద్ధములై న ముద్ద పూవుల రకములు, బాల్ (లేపసుపు -, 

నారింజ), క్యాంప్ పైర్ (పెద్దవి, అతి ముద్దవి, ఎర్రని (ప్రభగలి తేటు నారింజ 
పూలు, క్రై సాంతా లేక సన్ మైన్ (లేపసుపు), డానియా (పెద్ద, నారింజ, గోల్డెన్ 

ఎంపరర్ (ముడురు పసుప్పు, గోల్స్ ఫింకు (నారింజ), (గాండిల్లోరా (ముదురు 

నారింజ, ఆరెంజి కింగ్ (ముదురునారింజ), ఆరెంజి సన్ (నారింజ - ఎరుపు 

పసిఫిక్ బ్యూటీ__ఆపికాట్ , క్రీం, లెమన్, సేం, పెర్పిమన్ బ్యూటీ, రేడియో 

(ముదురు నారింజ, ఆరనపు ముద్ద), షాగీ (గాఢనారింజ), యెల్లో కొలాపల్ 

(లేపసుపు), రాడార్ (మెరుపునారింజ, ఈకవంటి రేకలు, అతిపెద్ద) ఆర్ షేర్స్ 

(లేతరంగులు), ఇండియన్ మెయిడ్ (మధ్యను తోపురంగుగల లేత నారింజ, 

““నోవాి” ఆను రకపు పూవులు ముదర చాకొలెట్ రంగు మధ్యను గల నారింజ 

రంగువి. 

కొ_త్తరకము జ్వొలానెక్స్ _కెస్పెడ్ మిక్స్డ్లో పూవులు చాలా విశిష్టమైనవి. 

చుట్టూ ఒక్కవరుస రేకలును, నడుమ చిన్నగొట్టముల బొడ్డున్ను, వాటిచివర 

నలుపురంగున్ను గలిగియుండును. 

సుగండిబంతి పూమడికీ, విడిపూవులకూ ఉపయోగించును. గోలెములలోను, 

కిటికీలలో ను కూడా పెంచుదురు. ఇవి నీరు సులభముగా నింకు తడినేలలలో 
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బాగుగా పెరుగును. వీటికి పూ ర్తియెన ఎండ తగులవలెను. మొక్కలు గుబురు 

కొవి ఎక్కువ పూలు పూయుటకు కొనలు (తుంచవలెను. 

విత్తనములను సెపైంబరు- అక్షోబిరులోను, మితవర్ష (పాంతములలో న. 

జూలై లోనూ వేయుదురు, చల్లిన 2.3 నెలలలో పూవులు వచ్చును. కొంతే 

అపై ఆగస్టునుండి అక్టోబరు వరకును, ఫిదివరి - మార్చిలోనూ వేయవచ్చును. 

సాధారణముగ నారుపోసి నాటినను మడిలోనే నేరుగ వేయటకూడ గలదు. 

నీనా ఆసరు 
ల 

కాలిన్సిభన్ చెనాబ్సిన్ 

కుకటుంజము : కొంవానీజే 

నాలభు వైనా, జపాను 

యూరపులో పదునెనిమిదవ శతాబ్దారంభమున (ప్రవేళ పెట్లినప్పటినుండి, చీనా 

ఆస్టరు గణనీయమైన నూర్పులందినది. ఈ మొక్కలు పొట్టి (15 సెం.) నుండి 

పొడుగువరకు (90 సెం.) చిన్న బొత్తాము పూవులనుండి పెద్ద పెద్ద పూల 

గుత్తులవరకు, ఒంటిరేక, ముద్ద, లోతిరిగిన రేకల, చెల్లాచెదరుగ రేగిన రేకల, 

గొట్టపురేకల, మెరూసావంటి, పియోనీవంటి పూవులతోను, వైవిధ్యము గలిగి 

యున్నవి, పూవుల రంగులలోకూడ ఇంత వైవిధ్యము గలదు. తెలుపు, గులాలీ, 

పాటిలము, నీలము, లవండరు, బచ్చలిపండు, కెంపు, రక్త, ఊదా, ధూమము 

మొదలగునవి. వాడు-తెగులు సోకని రకములు కూడ గలవు. 

పొట్రిరకములు : డ్వార్ఫ్ [కినాంతిమం ప్రవర్డ్ , డ్వార్ఫ్ కిర్, వెల్ (వాడు 

సోకనిది డ్వార్ఫ్ క్వీన్, డ్వార్ఫ్ టయంఫ్. పొడుగు, నడిపొడుగు రకములు : 

ఆంబియా (వాడు సం అమెరికిన్ (బ్రాంచింగ్ (వాడు సోకనిది) బ్యూటీ లేక 

ఆమెరికన్ బ్యూటీ, డైసీ బ ఫవరింగ్ (బెల్లోనా. శె చై ౨రయాక్స్దిర్ష్ ఇంప్రూవ్ 

రెడ్) డచస్, ఎర్లీ వండర్ (వాడు సోకవిది) బొకే లేక పౌడర్ పఫ్ (వాడు సోక 

విది) జయంట్ ఆఫ్ కాలిఫోర్నియా, జయంట్ కామెట్ (వాడు సోకవిది). 

జయంట్ రాకెట్ (వాడు సోకవిది) హోర్డు ఆఫ్ (ఫాను (వాడు సోకనిది) లాప్తాటా 

(వాడు సోకవిది). లిల్లి పుట్, ఆస్ట్రిచ్ ప్లూం. ఆస్ట్రిచ్ ఫెదర్ లేక [కైగో (వాడు 
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సోకనిది), కర్తిలాక్స్ (ఆతి త్వరగా పూయునది, నిప్పుకోడి ఈకలవంటి రేకలు: 
గలది, వాడు తగలనిది), పాంపాన్, (ప్రిన్సెస్ లేక సూపర్ (ప్రిన్సెస్ (బెరిట్. 

బోనీ, గోల్డెన్ షీఫ్, గోల్లిలాక్స్, (క్రిస్టినా, లేనా, మిని, టాన్హా, విక్షోరియా, (వాడు 
తగలనివి) (పిన్సెస్ ఇంపూవ్డ్ ఎలైట్ [ఏ9 శని: మార్దా-వాడు తగలనివి) 

క్వీన్ ఆఫ్ ది మార్కెట్ (వాడు సోకనిది), రోమెంట్ (వాడు సోకనిది. రోజ్ 
ఫ్లవర్స్, రోజ్బడ్. రోసెట్, బర్పీనా, ఎక్సీ (వాడు సోకవిరి), స్పార్డస్లు (వాడు 

తగలనిది), యూనికం, యూనికం రికార్డ్ (వాడు తగలనిద్భి, సింగ్ల్ లేక 

సింగ్ల్ సైనెన్సిస్ (హెలెన్, హెల్వెషియా, మెటి, నీరో, నీనా, రోజబెల్లా. 

సలోం, స్కార్లెట్ కింగ్, సోఫీ, రెయిన్బో, విక్టోరియా దొ జెనెవ్. (క్రొత్త 

రకములలో ఎర్ఫీబర్డ్, ఐడియల్ ఆస్టర్స్, బ్లూ వండర్ ఆస్టరున్ను జెముడు 

పూవుల రకములున్ను చేరియున్న వి. 

కోసినపూవులకు చీనా ఆస్టరు (ప్రశ స్తమైనది. మళ్లలోను, గోలెములలోను 

కూడా పెంచుదురు. దీనిని ముఖ్యముగా పొంపాన్, లిల్సిపుట్ మొదలయిన 

కురుచరకములను, కిటికీ పెశ్పాలలోనూ, ఆరవ, కలగలుపు ఆంచులలోను కూడా. 

పెంచవచ్చును. 

విత్తనములను ఆగస్తునుండి అక్షోబరువరకును, వర్షము కొలదిగ నుండు 

(పాంతములలో ఇంకను ముందుగ జూన్_జూలై లోనూ చల్ల వచ్చును, డిల్లీ, దాని 

పరిసర ప్రాంతములలో జాన్ నుండి సెపైందిరువరకు నెరపు విత్తుపోతలు మేలు 

పూవులను పొందుట కుపకరించును. ఆలస్యముగ వేసిన మొక్కల పూవులు 

మార్చి-షపిల్ నెలల హెచ్చు ఉష్ణోగ్రత వలన వ్యధ నొందును. కొండలపై 

మార్చి-ప్మీపిల్ లోగాని, ఆగస్టు-అక్టోబరులోగావి విత్తుదురు. నాలుగాకులు వేసిన 
నారును నాటుదురు. 

ఈ మొక్కలకు సీటివడుపు బాగుగనున్న సారమగు నేలలు కావలయును 
ఎండకాయు తావులలో నిది బాగుగ పెరుగును. పూమొగ్గలు కాన్పించిన వెనుక 
వశమున కొకసారి ద్రవపు చెరువును (తీర్చిన పేడనీబ్ల ) వేయుట (పయోజన. 
కరము. మునుకారు రకములు శిక్టె_4 నెలలలోనే పూతకు వచ్చును. కడకారు. 
రకములు మరికొంత ఆలస్యముగ పూతకు వచ్చును. పూత నెక్కువ చేసికొను 

టకు, వాడిన పూలను తరుచుగ పీకివేయుచుండవలెను. 
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గంట పువ్వు 

కొం వెన్యూలా వీడియం 

తటుంఖము: కొం పెన్యులేనీ 

నాలళ * దక్షిణ యూరపు 

ఇది దె దె ్వవార్షి కము, మొదలునుండి అన్ని దిక్కు లకు వ్యాపించు ఫొడుగు ఆకు. 

లతో నున్న 61-90 సెం. పొడవైన మొక్క. పూవులు గంట ఆకారముతో తెలుపు, 

పీలం, పాటలము, రసం; ధూమము మొదలగు రంగులలోనుండును. 

పూవులు ఒంటిరేక లేక ముద్దపూవులు. ముద్దపూవులు కప్పు-సాసరు ఆకారము. 

తోను, ఒంటిరేకపూవులు సాసరు రూపములోను ఉండును. కాలికాంథిమా యను రక 

మున కప్పుసాసరు పూలుండును. వీటిలో ఆ_ర్హవము లగు రకములుకూడ గలవు. 

తా. రామోనిన్సిమా యను జాతి, (గీసుదేశపుది, ఏక రుకము, షుమారు 22.45 సెం 

పొడుగు, కప్పుసాసరు పూలుపూయును. ఆ పూవులు 2-6 సెం. వెడల్పు. 

మొదలు వద్ద తెలుపు తిరిగెడి ఊదారంగువి. 

దె దై ్వవార్షి కపు జాతి 5. విరబిడాలిన్ ను చిమ్నీగంట పూవనికూడా ఆందురు. 

ఇది 2*5 సెం. వెడల్పు సాసరు పూవులు గల 1:20 మీ. పొడవు మొక్క. పీచ్. 

వంటి ఆకుల కా. పెర్తినిలోలియా, కా. కొర్చ టకా అను రెండును ము ఖ్యమగు 

ఇహువార్షిక జాతులు. అందు రెండవది పొట్టిడై (15-80 సెం గుట్టతోటల' 

లోను, పరక 'పెంచదగినది. కుల పీనస్స్ లుకింగ్ గ్లాస్ అని 

పిలుచు కా. స్పెవ్యలం (దీవి నిప్పుడు స్పెవ్యలేరియా స్పై వ్యూలం అనుకున్నారు.) 

మరియొక పొట్టిరకము. అది చిన్న ఊదా- సీలి, లేక తెల్లపూవుల, 22-9 - 80-5 సెం. 

ఫొడపుగల క చ్తుకము. ఇదికూడ అంచులకు, ఆ ర్రవపుటంచుకు, గుట్టకోటకు 

చక్కగ సరిపోవును. 

గంటపువ్వు కొండలపై చక్కగ నెదుగును. అయితే, ఏకర్తు, ద్రై్వవార్షిక 

జాతులు ఉత్తర మెదానములలో కూడ బాగుగనే పూయును. ఇది ఆర్తవ, కలి 

గలుపు అంచులలోను, గోలెములలోను పెంచుటకు పనికివచ్చును. పూవులమ 

కోసి వాడుకొనవచ్చును. 
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మైదానములలో సె'పెంబరు అక్టోబరులో నారు పోయుదురు. వర్షము తక్కు_వ 

గల (పదేశములలో ముందుగా జూలై _ఆగస్టు నెలలో పోయవచ్చును. పూతకు 

వచ్చుటకు ఆరునెలలు పట్టును. కొండలపై మార్చి-ఏ (పిల్, ఆగస్తు.అకోబరులలో 

నారు పోయుదురు. వీటికి తేమగల, నీరింకు నేల కావలెను. పలుచని నీడలో 

కూడ ఇది పెరుగగలదు. 

కోడి జుత్తు 

నిలోనియా అ రెంటోయా (ని. నూ మోనా) 

కయంజుయు : అమరాంతేనీ 

నౌాలశభ్రు : ఉష్టమండల ఆసియా. 

సీతమ్మవారి జడలు అని కూడ పేరుగల సిలోసియా పొడుగైన పట్టు పింభ 

ములనంటి వెన్నులను, ఎరుపు, కెంపు, నారింజ-ఎరుపు, పసుప్కు బదింగరుపసుప్పు 

వెండితెలుపు వన్నెలలో వహించును. ఇందు స్లేమింగ్ ఫైర్ (మెరుపు నారింజ- 

ఎరుపు) గోల్డెన్ ఫ్లీస్ (బంగరు పసుపు ప్రైడ్ ఆఫ్ కాసిల్ గౌల్హ్ (పసుపు, 

ఎరుపు, కెంపు, నారింజ- ఎరుపు ఫారెస్ట్ పైర్ (దట్టమైవ నారింజ - ఎరుపు 

పంపాస్ హ్హూం, థాంప్పనై మాగ్నిఫికా (అనేక మెరుపుకంగులు) వంటి పొడుగుగ 

నెదుగు (75-90 సెం రకములు గలవు. పొట్టి (30-45 సెం.) రకము లెవ్వి 

యన: ఫయరీ పెదర్ (మెరుపుపెరుప్ప, గోల్డెన్ పెదర్ (దింగరు పసిమి), 

సిల్వర్ "ఫెదర్ (వెండి తెలుపు), ఆరెంజ్ ఫెదర్ (నారింజ-ఎరుపు) లిల్లి పుట్. 

(మెరుపు రంగుల మిశ్రము. 

(క్రిస్రేబా యను రకము (కా. ఆర్జెంటోయా వార్. (్రోస్టేబా) కోడి జుత్తును పోలిన 

పెద్ద పూలను పూయును. పూవన్నెలు ముదురుకెంపు- ఊదా ముఖమల్, మెరుపు 

ఎరుపు, తేటెరుపు, నారింజ = ఎరుపు, గులాబి, పసుపు, బంగరుపసుపు, నారింజ, 

తెలుపు రకములు 90 సెం. పెరుగు పొడుగువి కావచ్చుమ. లేదా 25-50 సెం. 

ఎదుగు పొట్టి లేక “నానా'వి కావచ్చును. పూవుతలలు 15-28 సెం. వెడల్పుండ 

వచ్చును. టోరియిడార్ (45 సెం. మెరుపుటెరుప్రు రాయల్ వెల్వెట్ (దట్టి 
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మయిన కెంపు గిల్ బర్డ్ సెలోసియా (పసుపు, కెంపు, గులాబి, పాటలము 

మొదలగు పెక్కు రంగులు అనునవి జన్నపియమగు పొడవు రకములు. 

ఎంటప్రెస్ (కెంపు) కార్షినల్ (లేతఎరుప్పు గ్లాస్తోపై9క్ (కెంపు గో ల్లెన్కింగ్ 

(దింగరు పసుపు, లిల్లిపుట్, జూయల్ బాక్స్, షాంటిక్తీ ర్, (పెసిడెంట్ థీయర్స్ 
(పెక్కు. మెరుపు రంగులు) అనునవి పొట్రి రకములు. 

కోడిజు త్తు బాటవెంబడిని, లోకంచె వెందిడిని, మళ్ళలో, గోలెములలో, ఒక 
బుతువు, కలగలపుటంచులలో జఒప్పియుండును. గుల్మములను మొదట 

వాటిన (కొత్తలో వాటిని రంజింపజేయుటకు గుబురులలో కూడ చేర్చవచ్చును, 

చితపుష్పముగా విది ఎనలేనిది; ఈ పూవులు ఎండిన తరువాత రంగును చిర 
కాలము అద్భుతముగా నుంచుకొనును. 

దీని సన్నని నల్లవిత్తనములు వర్షకాలపు నాటులకై మే-జూన్లోను, వేనవి 

వాటులకు ఇంకా ముందుగ జనవరి-ఫి[బవరిలో ను చల్లవచ్చును. 4 లేక 6 ఆకులు 

వేసిన మొలకలను నాటుదురు. దీనికి నీరు బాగుగ వింకు నేలయు; ఎండ తగులు 

చోటును కావలయును, (దవపుటెరువు వలన దీనియందు మంచి ఫలితము 

గానవచ్చును. కొండలపై ఫిబవరినుండి ఏ(పిల్వరకు వేయవచ్చును. విత్తిన 
శే-9 నెలలలో రకములనుబట్టి పూతకు వచ్చును; పొట్టి రకములు పొడుగు 
వాటికం అ ముందుగ పూతకు వచ్చును. ఈ మొక్కలపై తరుచుగ డాంబరు, 
పుచ్చువంటి తెగుళ్లున్ను, గొంగళి పురుగులును, పెంకుప్పరుగుల డింభములును 

తరుచుగ దాడిచేయుటవలన పూవుతలలు పుచ్చును లేదా ఇతరవిధముగ వికృతా 

కారమునందును. ఈ చిక్కు లున్నప్పటికిని కన్నుల పండువైన ఉజ్వల వర్ణ 

ముల కోడిజుత్తును పెంచుట పరితోషణము కాగలదు, 
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'నెంటారియా 

సెంఖభారియి నయానన్ 

కయంఒబము : శొంపానితే 

నాలళ = యూరపు, (బ్రిటిషు దీవులు 

యూరపులోను, (దిటిషు దీవులలోను మామూలు కలుపు మొక్కగా నున్న 

“మెర సెడి నీలిరంగు పూవుల కార్న్ ఫప్లపరునుండి, (పాకృతిక వె విధ్యము 

ద్వారాను, “నీల”ల ద్వారాను "పెక్కు తోటరకములు ఉద్భవించినవి. ఇప్పుడు 

పాటల, గులాటి, తోపు, ఊదా, తెలుపురంగులు, ముద్దపూవులుగల ఈ మొక్కలు 

సన్నని పొడుగు అకులలో 61-00 సెం. ఎ త్రెనవి. షుమారు 8 సెం. ఎత్తుగల 

కురుచరకములు కూడ గలవు. 

దీనియందలి పెక్కు రకములలో ముఖ్యమయినవి, మిశ్రమ వర్ణముల ఒంటి 

రేక రకములలో ఎంపరర్ విలియం (నీలము, ముద్దపూవుల రకములలో దూ 

బాయ్, పింకీ, రెడ్ బాయ్, స్నోమాన్, పొట్టి (80 సెం) “జూబిలీ జెం” లో 

పెద్ద ముదర నీలపు ముద్దపూవు లుండును, పాటల వర్షపు పూవుల కురుచ రకము 

గూడ కలదు. ఆకర్షణీయమైన వేర్వేరు రంగుల పూవుల పొట్టిరకము పోల్కా 
డాట్ కూడా ఆన పియమైనదే. 

సెంటారియాను సాధారణముగ విడిపూవుగ నుపయోగింతురు, ఆర్తవ, కల 

గలుపుటంచులలో వెనుకగా దీనిని పెంచవచ్చును. దీనిపై దిగువనుండు ఆకులు 

సాధారణముగ చూడ నింపగునవి కాకపోవుటచే అంచుగ ఐబెరిస్నుగాని, ఆలి 

స్సమునుగాని పెంచుట మంచిది. పొట్టి రకములు గుట్టతోటలలోను, ఆంచుగను 
చక్కగ సరిపోవును. 

దీనిని సెపైందిరు _ అక్టో బరులో విత్తుదురు. వర్షము తక్కువగ పడుచోట్ల 

ముందుగ జూన్-జూలైలో విత్తవచ్చును. ఎ త్తగుచోట్ల మార్చి-షపిల్, ఆగస్టు= 

అక్షోదిరులలో విత్తుదురు. నారుపోసి, మొలకలను మడులలో నాటుదురు, 

నేరుగ ప్రరముగ నుండవలసిన మడులలోనే వపనము చేయుటయు గలదు. 

విత్తిన 8.94 మాసముల కిది పూయును. పూతను సపొడిగించుటకు వాడిన 

పూవులను తీపివేయుచుండవలెను. 
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స్వీట్ సుల్తాన్ 

నెంటారియా మాస్పేటా 

కబుంబము : కొంబొని జే 

సాలళు : తూర్పు మధ్యధరా పాంతము 

స్వీట్ సుల్తాను పన్నుటంచుల ఆకులు, తెలుపు, తేటఎరుపు, ధూమ, ఊదా, 

ఎరుపు ఊదా, నేరెడుపండు రంగు, పసుపురంగుల సువానన పూలు గల పొడగరి 

{80 సెం.) మొక్కు, పసుపు పూవుల రకము చిన్న పూవుల పూయును. 

పూవులు నిడుపైన కాడలపై నుండును. 

సంకరజాతము లయిన ఇంపీరియాలిస్ లేక జయంట్ రకములలో ఆల్ఫా 

(తెలుపు ఫేవరిటా (ఎరవి ఎరుపు (గ్రేసియోసా (వంగపువ్వు రంగు 'స్లైైం 

డెన్సు (ఎర్ర ఊదా) అనునవి చేరియున్నవి. సావియొలెన్స్ అను రకము పచ్చ 

పూలు పూయును. “ఓడొరేటా” సువాసనల పూవు లిచ్చును. 
స్వీట్ సులాన్ పూవులు కోసియుంచుటకు సాటిలేనివి. పుష్పగుచ్చములకు.. 

విశేషించి తెల్ల రకములు = (ప్రశ _స్తములు. ఐబెరిస్, అధోప్పష్పివంటి కురుచ 

రకములకు ఇది చక్కని వేరమి విచ్చును. దీనికి విగహపుష్షి లేనందున, 
ఊంటరిగ పూమడికీి యోగ్యమయినది కాదు. 

విత్తనములను, తరువాత తీసికొనుటక్రై నారుమడిలోగాని, లేక స్టిరస్టానమున 

గావి వేయవచ్చును. మైదానములలో 'సెప్టెందిరు = అక్షోబరులోను కొండలపై 

మార్చి-ఏ(పిలుగాని, ఆగస్టునుండి అక్షోబరువరకుగావి విత్తుదురు. విత్తిన కి- కిక 

మాసముల కివి పూయును, 
సెం. అమెరికానా యను మరియొక జాతి షుమారు $0సెం. పొడుగు, 10.2సెం. 

అడ్డుకొలత గల ఊదానీలి గిన్నెవంటి పూలతో నుండును. ఇది కోపియుంచుటకు 

తగిన స్ఫురద్వర్గ ముల పూవు. స్వీట్ సుల్తానును పెంచినళ్లే దీనిని కూడ పెంచ 

వచ్చును. 
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గోడ పువ్వు 

లైరాంతిన్ ఖైరి 

తయుంఖయు : (హానీ ఫెరే 

నాలభ్ర: యూరపు 

గోడపువ్వు రూసరహరిత మగు ఆకులతో నున్న నడిపొడవు (80-45 సెం.) 
మొక్క. 45 సెం. వరకూ పొడుగైన వెన్నులలో పూయు తీయని తావిగల 

చిన్న పూవులు నారింజ, గోధుమ, ముమరుగోధుమ, బంగరు నారింజ, రక్త, 

తేనె, ముదురుర క్త, తామ, మీగడ, పసుపు, కెంపు, పాటల, (ప్రింరోజ్, ధూమ, 

మంట ఎరుపు రంగులలో నుండును. 

చాల రకములు దై ్వవార్షి కములు. అవి: జయంట్ పెర్కింగ్ (మంట 

ఎరుపు. క్లాత్ ఆఫ్ గోల్ (పసుపు, (డైస్టెన్ ఫోర్చింగ్ (ముదురు గోధుమ, 

ఫైర్ కింగ్ (మెరపు నారింజ), జయంట్ (బౌన్ (ముదురు గోధుమ), గోల్డెన్ 
బెడ్డర్ (బంగరు పసిమి, గోలియత్ ఫోర్సింగ్ (పెద్ద, ముదురు గోధుమ, 

హామ్లెట్ (చింగరు నారింజ, ఒథెల్లో (నల్లని ఎరుపు), పారిస్ యెల్లో (బ్రౌన్ 

(మున్ముందు రకము) స్కార్లెట్ ఎంపెరర్ (ఎర్రని ఎరుపు, వల్క_న్ (ముదురు 

రక్త ఎరుపు, పొట్టి రకము టాం థంబ్ (ముదురు గోధుమ న్నూ, చిన్న 

పూవుల పర్పుల్ క్వీన్ (నేరెడు కూడ గలవు. ఇవిమే గాక, డ్వార్ఫ్ ద్రాంచింగ్ 
వంటి కొన్ని రకములు ముద్ద పూవులవి. 

ముందు పూయు వార్షిక రకములలో ముఖ్యమయినవి పారిసియన్ వాల్ 

ప్లవర్, ఎర్జీవండర్, ఎర్లీ ఫ్లవరింగ్ ఫినిక్సు, ఎర్లీప్లవరింగ్ యల్లో ఫినిక్సు. 

గోడపువ్వు పూమడులకూ, విడి పూవులకు పనికివచ్చును. కిటికీ తొప్పెలలో 

పెంచుటకు పొట్రిరకము టాం థంబ్ చక్కగ సరిపోవును. 

ద్రై్వైవార్షికపు రకములు కొండలపైనను ఢిల్లీవలె సుదీర్చ శీతల శీత 

కాలముగల చోట్ల బాగుగ నెక్కివచ్చును. మైదానములలో త్వరగ పూతకు వచ్చు 
టచే, ఏకర్తుకములే దై వార్షికములకం'టె బాగుగ వచ్చును. ఏక ర్తుకములు 8-8] 

నెలలోనే పూయగా. డై వార్షికములు 6-8 నెలల తరువాత పూయవచ్చును. 
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మెదానములలో సెపైందిరు-ఆక్టోబరులోనూ, కొండలపై ఫిబవరి-మార్చి 

లేక ఆగస్టు -అక్టోబరులో నూ, నారు పోయుదురు. ఈ మొక్కలకు బాగుగ ఎరువు 

చేసిన సీరింకు నేలలు, ఎండ తగులు చోటును కావలెను, 

లై. అల్లియొనై (ఎరినీమం ఆస్పెరం) అను సైబీరియా గోడపువ్వు దై ్యవార్షి 

కము, చలికాలమునను, తొలి వసంతమునను మెరుపు నారింజ పూవెన్నులను 

దుండిగ పూయును. ఇది డీర్హ శీతకాలముగల డిల్లీ, తత్పరిసరప్రాంతముల 

బాగుగ వర్డిల్లును. దీవిని కూడ సెపైందిరు-అక్టోబిరులోనూ, కొండలపై ఆగస్న 

సెపైంబరులోనూ విత్త వచ్చును. 

ఆర్హవ (ఎకర్తు) చామంతులు 

వై ్రనౌంతిమం 

మటంటం: కొంవొనిే 

ఏకర్తు చామంతులలో ఎక్కువగా 'మెచ్చదిడునవి మూడు జాతులు వై 0. నొం 

తీమం సెవొకుం రై 9 కొరొనోరియం, 39. శేరినోటం (త్రివర్ణ చేమంతి). 

ఇందు సెజిటం యూరపు, ఇంగ్ల ండులకు చెందినది. ఇది బాగుగ కొమ్మలు 

సాగిన 80-61 సెం. పొడవయిన మొక్క. 5 సెం. వ్యాసముగల దీని పూవులు 

తెలుపు పసుపుల వేర్వేరు చాయలలో నుండును. కొన్ని రకములలో వీని రేకలు 

పచ్చగాను బొడ్డు పొడుము రంగుగాను ఉండును. ఇందు (ప్రముఖ రకములు: 

మార్నింగ్ స్టార్, ఈవెనింగ్ స్టార్, ఈస్టర్న్ స్టార్ (పొడుమురంగు బొడ్డుకో 

లే పసిమి. బ్లాంకా (తెలుపు ఎల్టొరాడో “లే పసిమి గ్లోరియా (గంధకపు 

పపిమి). ముద్ద పూపుల రకములు ఇసబెల్ (తెలుపు, రోమియో (బంగరు 

పసిమి) యొల్లోస్తోన్ (గంధకపు పసుపు వంటివి కూడ గలవు. 

39. కొఠొనోరియం (దండ చేమంతి) దక్షిణ యూరపు జాతి. కొమ్మలుగల 

ఏకర్తుకము, 61-90 సెం. పొడుగు, ఆకులు సన్నగ చిలినవి. పూవులు పసుపు, 

మీగడ, తెలుపులలో ఒంటిరేక, ముద్ద పూలు, 25 = 8-8 సెం. ఆడ్డుకొలత గలవి. 

ఇందు (ప్రభ్యాత రకములు నివియా (తెలుపు, ఓరియాన్ (పసుపు) ఒంటిరేకవి, 

ఆల్ఫో (తెలుపు) గోల్డెన్ క్రౌన్ (లేత పసుపు) ల్యూటియం (పసుపు, టాం థంట్ 

లత 
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గోల్డెన్ జెం (బంగరు పసిమి, టాం థంబ్ (పింరోజ్ జెం (శ్యామవర్ణపు 

దొడ్తుతో మీగడరంగు) ముద్దపూవులవి. పచ్చని ఒంటిరేక పెద్ద పూవుల చతు 

రుణాంక (చె ట్రాప్లాయిడ్ ) రకము సెటాకామెట్ గలదు. 

త్రివర్ణ చేమంతి (౩ ౨- శోరినో టం) నిస్సంశ యముగ ఎకర్తు చేమంతులలో 

ఉత్తమమైనది. ఇది మొరాకో నెలవుగా గలది. మొక్క షుమారు 61 సెం. 

ఫప్రొడవు. ఆకులు లోతుగ చీలినవి. పూవులు రేకల మొదటిలో మెరుపురంగు 

వలయమున్ను, కృష్ణవర్ష్శపు బొడ్డున్ను గల 6-4 సెం. ఆడ్డుకొలత గల ఆకర్ష 

ణీయమైన పెద్ద పువ్వులు. తెలుపు పసుపు, ఎరుపు, నారింజ, ధూమ, కెంపు, 

రక్త, గులాబి, నేరేడు, కాంశ్య వర్ణముల మిశ్రములగు రంగులలో నుండు పూలు. 

ఈపూవులు మువ్వలయమును తోపించును. మామూలుగ పెంచు రకములేవన, మెరీ 

(కలగలుపు రంగులు), అ(టోకాక్సీనియం (జాజ్వల్యమగు ఎరుపు, బుర్రిడ్డియానం 

(గులాబితో తెలుపు, ఎక్సిప్స్ లేక కెమీలియాన్ (మీగడరంగు, ప్లామెన్ స్పీల్ 

(కాంశ్యము, పసుపులతో తేనె రంగు); జాన్ బ్ర్ర)ట్ (నల్లటి బొడ్డు [కన్ను] 

తో పసుపు, నార్హరన్ స్టార్ (నల్ల మధ్యము గల తెలుపు, పెద్దవి), స్నోవైట్ 

(స్వచ్చమగు తెలుప్పు, ముద్దపూవుల రకములు కూడ గఅవు. ఈ నడుమ ఢిల్లీ 

భారతీయ వ్యవసాయ పరిశోధనా “ఎక్స్-రే” (కిరణములు సాయమున కలిగిం 

చిన వి్మిక్రియ ద్వారా ముద్ద పూవుల రక మొకటి రూపొందించబదెను. 

39. కేరినోటం, శై 9. కొరొనారియం ల నడుమ నెరపిన సంపర్కము వలన 

జనించిన కొన్ని కొ త్త సంకరములు (క్రై. స్పెక్టాబిలిస్స్ కూడా (ప్రవేశ పెట్టబడి 

నవి. ఇవి చాల పొడుగు (30-120 సెం). చాల ఎపుగ పెరిగి కొమ్మలు వేసి 

పుష్కులముగ పూయును. పసుపు, గులాబి, తెలుపుల చాయలభో ఒంట్రేక, 

ముద్దపూవులు పూయును. 

ఆర్తవ చేమంతులు చాలకాలము పూయును. ఇవి పూమడిలోనూ, గోలె 

ములలోను, ఆర్హవ, కలగలపుటంచులలోను పెంచుటకు పనికీవచ్చును. కుండ్లలో 

కలశములలో నమర్చు పుష్పరచనలలో కోపిన చామంతులు ఎనలేనివి, 

ఈ మొక్కలను ఏనెలలో నైనను పెంచవచ్చును గాని, ఎండ తగిన చోటు 

లలో వివి చక్కగ పెరుగును. విత్తనములను 'సెపైందిరు-అక్టోదిరులో గవి, 
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మిత వర్షములు శీతల శిశిరములు గల (పాంతములలో వర్ష కాలమున పూయుటకు 

జూన్-జూలైలోను చల్లవచ్చును. కొండలపై మార్చి-ఏటప్రిలు నెలలలో విత్త 

వచ్చును. సాధారణముగ విత్తిన నెలకు మొలకలను నాటుదురు గాని, ఒకొక్క 

"ప్పుడు విత్తనములను స్టిరమగు తావులలోనే చల్లి, మొలిచిన వెనుక కొన్ని మొల 
కలను పీకి వేసి ఒత్తు తగ్గించవచ్చును, మొక్కలు విత్తిన సుమారు మూడు నెల 

అకు పూతకు వచ్చును. 

కొరియా 

శారి యా బలిగాణ్.) 

కయుంజియు = ఓనోగెనీ 

నాలఖ్లు : కాలిఫోర్నియా 

క్రార్కియా నిడుపైన 61-90 సెం. ఎత్తుగల బహుశాభియెన మొక్క. కాఖలు 

నిలిచియుండును. కోల ఆకులు, ఆకుల సందులలో పొడము (1:3 సెం. కొలత 

గలు చిన్న పూవులు పూవులు ఒంటి రేకవిగాని ముద్దవిగాని కావచ్చును. 

రేకలు రేగినట్లుండును. వాటి రంగు సాల్మన్, పాటలము, వంగపువ్వు, లేత 

ఊదా, గులావి, సింధూర, ధూమ, ర్య, సాల్మన్ _ఎరుపు, జ్వలమానమగు ఎరుపు, 

తెలుపు కావచ్చును. పూవులు పుష్పబాదం పూవులను పోలియుండును. 

ఎక్కువగా పెంచు ముద్ద పూవుల రకములు, ఆల్బా (తెలుపు), ఆసిల్ దాసం, 

(బిల్లి యంట్ (సాల్మన్ ఎరుప్పు షామ్వా, ఎన్ ఛాంటిస్ (లేత సాల్మన్ గులాబి, 

ఫైర్ (బ్రాండ్ గ్లోరియస్ (సింధూర-ఎరుప్ప) లిలాక్, లేడీ శాటిన్ రోజ్, రాయల్ 
బొకే, సాల్మన్ క్వీన్ (సాల్మన్ గులాబ్ సాల్మన్ బొకే, స్కా_ రైట్ కీన్ 

(మంట ఎరుపు, (బిలియంట్ రోజ్ ఆను చతుర్గుణాంక (చె ్టాస్తాయిడ్) 

రకము కాడ గలరు, 

క్లార్మియా దుబ్బులుగాను, అంచులలోను, మడులలోను గుమి కూర్చుట 

కున్ను, చిత పుష్పములుగానున్ను (ప్రళస్క మెనది. గోలెములలో కూడ పెంచ 
వచ్చును. కోసిన వెన్నులను వెంటనే నీటిలో నుంచవలెను. నీటిలో నుంచిన 
కొంత సేపటికి వెన్ను పైనున్న సున్నితమగు సుమములు విచ్చుకొనును, 
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దీవికి అరనీడయు, బాగుగ ఎరువు వేసిన నేలయు, పొడిగ నుండు (ప్రదేశ 
మును కావలయును. బీజములను. నేరుగ స్థిర స్థానమున చల్లి, మొక్కలను. 
పిదప పలుచన చేయవలెను. ఆప్పుడు వాటి నడుమ సుమారు 22*9 సెం. ఎడ 

ముండవలెను. అయినను, తగు జాగరూకతతో నాటినచో మొక్కలు తట్టుకొన 
గలవు. చల్లుటకు మేలైన కాలము మైదానములలో సెపైంబరు-అక్షోబరు, కొండ 

లపై మార్చి-ఏపిల్ లేక ఆగస్టు -అక్తోబరు. పూత విత్తిన 6-8 వారములలో = 

విశేషించి మునుగారున పూయురకములలో-వచ్చును, మైదానములలో నిది 
ఫిబివరి-మార్చి నెలలోను, కొండలపై జూలై -ఆక్టోబరుల నడుమను పూయును, 

శరత్తున ఆరోపణము చేసిన మొక్కలు మే నుండి జూలై వరకున్ను, వసంత 

మున నాటినవి జూన్-జూలై లోనూ పూతకు వచ్చును. 

ఇంత సామాన్యముగ పెంచిన మరియొక జాతి కా. ఛుల్ఫాల్లా. ఇది ఎలిగాన్సు 

కంటె పొట్టి (30-45 సెం) దానికంచె గుబురు; పూవులు వంగపూవు, 

పాటల, తెలుపు రంగులలో అరముద్ద లేక ఒంటిరేకవి, దంతురమగు గోరు 

గలవి. ఇది మరింత ఎక్కువ కౌలము పూతలో నుండును. 

తోటవా మింట 

క్లీయోం సై నోనా 

వమయమంఖము + కెప్పా రిడోనీ 

నౌలభు : అమెరికా దక్షీణరాష్ట్రములు 

నిటారుకొమ్మలును, మొక్క_అంతటను, .ఆకులపై నహా సూదిముండ్తునుగలి 
90-120 సెం. ఎత్తు మొక్కలు. కాండముల కొనలను గుత్తులుగానుండు 

ఈ పూవులకు నాలుగురేకలును, పొడుగుగ పొడుచుకొనివచ్చు సాలీడును పోలిన 

కేనరములును ఉండును. పూవులు ఇంపుగనుండి ఒక దిలమైన వింతవానన గలిగి 

యుండును, పూలరంగు పాటలము, గులాబి, లేతఊదా లేక తెలుపు కావచ్చును, 

తరుచుగ బెంచు రకములు పింక్ క్వీన్ లేక రోజ్ క్వీన్, హెలెన్ క్యాంప్బెల్ 
(తెలుప్రులు. ఈ రెండవది పింక్ క్వీన్ నుండి ఉద్భవించిన తెలుపులీల (విక్రియ), 





(చూడు పేజి 40) టము 2 - కాలెండ్యూలా ప 



(చూడు పేజి 75) ఎథీకా ఇ... 

పటము 3 - డెమారో 



(చూడు పేజి 570 



పటము 5 - క్రియాంతస్ 
(చూడు పేజి 53) 

పటము 6 - కోరియోపిస్' 

(చూడు పేజి 56) 



పటము 7 - ఆకో క్షినియం (చూడు పేజి 90) 



చిలుక ముక్కు 59 

దీనిని మడులలోను, అంచులలోను, వెనుకగాను వేయవచ్చును. దీవిని 
తాత్కాలికముగా పెంచుటయు కలదు. ఉత్తర దేశపు మెదానములలో వేసవి 

పూతకై జనవరి-ఫి[బవరిలో ను, వర్షకాలమున పూయుటకై జొన్ = జూలై లలోను 

విత్తుదురు. మే-జూన్ నుండి శరదంతము వరకు పూయుటకై కొండలమీద 

మార్చి-ఏప్రిల్ లో నీకారోపణము చేయుదురు. ఇది చిరకాలము పూతలోనుండును. 

విత్రిన మూడునెలలకు పూతవచ్చును. మొలకలను 45-61 సెం॥ ఎడముగ 

నాటుదురు. 

మొక్కలు ఎండతగులు సారముగల బాగుగ దున్నిన నేలయందు చక్కగ 
నెక్కి వచ్చును. 

చిలుక ముక్కు. 

కీయాంతన్ డౌందియెరి 

" వమమంబము : లెగుమినా సే 

నాలథు = ఆస్ట్రేలియా 

ఇది చూపులకింపైన శీతబుతు ఆర్హవము, మొక్క చిన్నచిన్న ఆకులతో 

61-75 సెం॥ పొడుగు ఎదుగును. దృఢమైన కాడలపై 4-6 పూవుల గుత్తులుగ 

నిది పూయును పూవులు (8-8 = 7:6 సెం. వ్యానముతో) పెద్దవి, చిలుక 

ముక్కును పోలి _వేలాడునని, గాఢర క్రవర్షము గలవి, నల్లని ఉబ్బిన పీఠము 
గలవి. పూవులు అసాధారణ రూపముతో ఎంతో అందముగ నుండును. 

ఇది గోలెములలోను అట్రి ఇతర పాత్రలలోనూ పెంచుటకు తగినది. బీజ 

ములు పెద్దవి, గట్రి-పొరగలవి. వి త్తుటకుముందు పదునైన కత్తికో వాటిపై గాట్లు 
పెట్టవలెను. గింజలను నేరుగా అవి పెరిగి పూయవలసిన తిరమగు తావులందు 

నాటుదురు. బీశారోపణము ఉ త్తర మైదానములందు సె ప్రెంబరు-ఆక్టోదిరులోను, 
కొండలపై మార్చి-ఏ పిలునందును జరుగును. నాటిన రి.రికి నెలలకు పూత 

వచ్చును. మొక్కలు బాగుగ ఎరువువేసిన తేలికనేలలో ఎండ తగులుచోటులందు 
చక్కగ పెరుగును, 
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నమలికంటి 

కోలియన్ టూ మటై 

కుథటుందియు : లాభియేలో 

సాలథు = ఉష్టమండలములు _ జావా, ఇందొవీసియా, ఆ(ఫికౌ, ఆస్టేలియా, 

ఇండియా 

ఇవి 61-90 సెం. పొడవుగల మొక్కలు. వీటి ఆకులు మిరుమిట్లు గొలుపు 

వన్నె లతోను, దంతురమగు అంచుతోను ఉండును. కొన్నిరకములలో ఆకులు 

సన్నముగ, మెత్తగ (గుజ్జాగ ఈనెలు తరువాత ఎరుపు తిరుగు లవండరు 

రంగులో ఆకు పచ్చగనుండి, గుండగుం డని నొక్కులుగల ఆంచుకో నుండును. 

సాబగు మీరియుండు దీని వన్నెల ఆకులు ఆకుపచ్చ, ముమరాకుపచ్చ, చిలకాకుపచ్చ, 

కాంశ్య, కెంపు, ఎరుపు, రాగి, తేనె, ఆపిల్ ఆకుపచ్చ, తోపు, గులాది, పాటలము, 
పసుపు, మీగడ, తెలుపు రంగులలోనుండును. చాల రకములలో అంచులు నల్ల 

చాయలలోనుండును. ఆకులు ఒక్కరంగువిగాని, వ్యత్యయించు రంగులచారలు 

లేక ముద్దలుగలవిగాని కావచ్చును. వేర్వేరు రకములలో ఆకులకొలత 41.8 సెం. 

నుండి 15*2 = 20:9 సెం. వరకు భేదించును. 

ఆనేక కలగలుపు రంగుల రకములు, రెయిన్బో మిక్సర్, సన్ఫెట్ 

మిక్స్సర్, (బిల్లి యంట్ , కిమోనోకలర్స్వంటివి గలవు. (పత్యేకరంగులలో, 

క్యాస్తిడం (దంతపురంగుపై ఆకుపచ్చని అంచు) పాస్టిల్ రెయిన్ టో (గులాబిపై లేత 

ఆకుపచ్చ, గోల్లిన్ రెయిన్బో (బంగరురంగుపై ఆకుపచ్చని చుక్కలు) స్కార్లెట్ 

రెయిన్బో (ఎరుపు ఆకుపచ్చ రెడ్ వెల్వెట్, పింక్ రెయిన్బో (పగడపురంగు = 

ఆకుపచ్చని అంచు) రెడ్ రెయిన్బో (తేనె, సింధూరములు, వ్యత్యయించు ఆకు 

పచ్చ వెల్వెట్ (రదక్తవర్ష ము, ముదురుచాయలు) వంటి పెక్కు రంగులు కలవు. 

తక్కిన రకములు, జయంట్, మొనార్చ్, పై9జు, 

కోలియసు గోలెములలోగాని, నేలపైగాని పెంచుటకు తగియుండును. ఇంటి 
లోపల ఎండ తగిలెడు చోట పెంచుటకు ఇది అనువగు ఇంటిమొక్క. దీనిని 

పూమడిలోను, అంచులలోను, పొడుగుమొక్కలకు గోటుగాను కూడ పెంచ 
వచ్చును. 
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మొక్కలను విత్తనములద్వారాను, కాండప్పకొన ఖండములద్యారాను (ప్రవర్ణ 

నమః చేయుదురు. విత్తులను జూన్ చివరగావి, జూలై లోగాని వేయుదురు. 

సెపెంబరు దనుక వీజవపనము జరుగుచునే యుండవచ్చును. కాని చలికాలమున 

ఈ మొక్కలకు నేలమంచునుండి రక్షణ కావలెను, వేసవిని, వానలకాలమునను 

ఇవి బాగుగా పెరుగును. కొండలపై వీనిని ఫిదివరి-మార్చిలో వి త్తవచ్చును. 

దీని సన్న విత్తనములను ఒకపాలు మన్ను, ఒకపాలు ఆకుపొల్లు, ఆరసాలు 

ఇసుక చేర్చిన మిశ్రముగల నారుపళ్లెములలోగావి చటములలోగాని జ్యాగత్తగ 

చల్లవలెను. నారు పశ్లెములకు తడిని జాగ త్తగ పెట్టవలెను. పళ్లెములను 

నీరున్న బేపినిలో సగమువరకు దించి [క్రిందనుండి తడి నెక్కించుట మంచిది. 

విత్తిన నెలకు ములకలను మట్టి, ఆకుపొల్లు సమపాళ్లుగల మి శ్రముతోనింపిన 

8-10 సెం. చిన్న గోలెములలో నాటి, పిదప మరియొక నెలకు మట్టి 

ఆకుపొల్లు పశువుల ఎరువు సమపాళ్లలో చేర్చిన మిశ్రముగల ఒకింత పెద్ద 

(20-28 సెం.) గోలెములలోనికి మార్చవచ్చును. మొలకలు 10 సెం. 

పొడుగున్నప్పుడు వాటి తలలను గిల్లి వేసినచో నవి గుబురుకొనును, కాండప్ప 

కొన ఖండములను మార్చి-ఏపిలులోగావి జూలై -ఆగస్టులోగాని (తుంచి, మొద 

శ్లను సెరడిక్సు వంటి వేరు తొడిగించు హార్మోనులోముంచి మట్రిలోగాని 

ఇసుకలోగాని నాటదగును. ఖండములు ఒక పక్షము రోజులలో సులభముగ 

వేరుకొనును. విత్తనములనుండి వచ్చు మొలకలందు ఆకుల వర్ష పరిమాణము 

లందు విస్తార వె విధ్యముండుటచేతను, మొక్కలను చిరకాలము పోషించు 

కష్టమును దక్కించుకొనుటకును ఏటేటా విత్తనములను చల్లుటయే మేలని 

పించును. అయితే, .కొన్ని విశిష్టమయిన మొక్కలను ఖండములచే _పవర్ధనము 

చేయు కోరికకూడ కలుగుచుండునుగదా | 

ఈ మొక్కలకు పుష్క_లముగ నీరున్ను దండిగా వెలుతురున్ను కావలయును. 

గాని ఎజ్జని ఎండమా(తము పడదు. వెలుగులో దీని ఆకులరంగుణు ఆతిశయిం 

చును. కాని మండుటెండలో వివర్ణమగును. వీడలో రంగు పూర్ణముగ వృద్ది 

కాదు. ఇది నీటి వెక్కసమువలన వెత చెందున దగుటచే నీరు బాగుగనింకు నేల 

కావలెను. పెరిగెడి కాలమున వారమున కొకతూరి శేర్చిన పేడనీట్ నిచ్చుట 
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మంచిది. పాత. గోలెములలో పై 25 సెం. మట్టినితీసి బాగుగ చివికిన వకువుల 

ఎరువు నా చోటవేయుతకూడ మంచిదే, తంతగా కంటి కానని దీని నీలిరంగు 

పూవెన్నులు కానవచ్చిన వెంటనే వాటిని గిల్లి వేయుటచే మొక్కలు బలియు నాస్కా_ 
దము గలదు. కొంతకాలము తరువాత, విశేషించి చలికాలమున, మొక్కలు 

మోడుతేలి ఆకులు వన్నెతగ్గును. అట్టి మొక్కలను వరండాకుగాని, నీడలోనికి 
గాని మార్చి పైఏట, వలసినచో, దావినుండి ఖండములను గై కొనవచ్చును. 

నిత్యబంతి 

శోరియోవీన్ 

కయమంబయు : కీంపొనీ చు 

నౌాలభ్రు: ఉత్తర అ మెరీకా 

సామాన్యముగా పెంచు ఆర్హవజాతులు రెండు, శో. ఖోంక్లో రియా, త (మాం 

శీయై. కో. బొంక్రోరియా యొక్క డైసీపోలిన పూవులు పసుపు, గోధుమ లేక 

'కెంపుగోధుమ వర్తముగనుండును. ఈ జాతిలో పొడుగుగ నెదుగు విశేషములేవన 

ముదురు ఎరుపు పూవుల “అటోసాంగ్వినియా, చక్కని చారలు, ఆకృతులుగల 

పసుపు, గోధుమపూవుల “మార్మా రేటా". ఈ మొక్కలు పొడవుగ (61-90 సెం) 
గాని కురుచగ (22,9 _ 80-5 సెం) గాని తీగెవంటి కాడలతో, సన్నగ చీలిన 
పచ్చనియాకులతో నుండును. 

తొ. (ఢమ్మాండీయుి పూవులు కెంపుగోధుమవన్నె బొడ్డుతో మెరపు బంగరు 

పసిమి వన్నెగలవి. మొక్కలు నడిపొడుగువి (45.61 సెం) ఎ్యరమట్టిరంగు 

బొడ్డుగల బంగరు వన్నెపూవుల జన్మపియమైన చతుర్లుణాంక (చెపెప్పాయిడు) 

రకము గోల్లెన్ కౌన్, 

అంతసామాన్యముగాని రెండుజాతులు కో. న్టీల్నున్ని, కో. మారిటోమా అను 

నవి మెరుగైన నిమ్మపసిమి, పెద్ద బంగరుపపిమి వన్నెపూలవి. లెప్టానైన్ అని 

కూడ పిలువబడు ఈ జాతులుకూడ తోటలో పెంచదగినవి. వీటి పెంపకము 

కోరియాప్పిస్ వలెనే. 
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కోరియాప్పినును (నిత్యబంతిని) జనవరి-ఫిబ్రవరి, జూన్-జూలై, సెప్రెందరు- 

అక్షోబరులలో విత్తవచ్చును. కొండలలో మార్చి-ఏసపిల్ లేక ఆగస్టు-అక్షోదిరు 

లలో విత్తవచ్చును.' విత్తిన నెలకు మొలకలను మళ్ల లో నాటుదురు. మైదానము 

లలో దీనిని వేసవి, వర్ష, శీతకాలములలో పెంచవచ్చును, పూవులు ఆతి శతకాల 

మునతప్ప ఏటిపొడుగునను ఉండును. దీనికి సారమగు మన్ను, ఎండ ఇష్టము. 

నిత్యదింతి పూమడులలోను, ఆర్తవ, కలగలుపుటంచులలోను వెనుక వన్నె 

నొసగుటకును, విడిపూలికొరకును ఆనువగునది, పొట్రిర కములు అంచులకు 

(గోటు) కూడ పనికివచ్చును. ఈ మొక్కలు దిలిష్టమయినవి. సామాన్యముగ 

నీడలు రోగములు తగులవు. 

తురకబం౦తి 

వాసన్ వావిన్నే టన్ 

తయటుంబము : కొంవాని జే 

నౌలళభ్రు = మెక్సికో 

ఈ పొడవు (90-120 సెం,) బాగుగా కొమ్మలునాచిన మొక్కల అకులు 

పకి ఈకలవలె చీలియుండును. పెద్ద డెమిసీని పోలు పువ్వులు త్వరగాపూయును. 

పూవులు పాటలము, గులాబి, ఊదా, కెంపు, లవండరు, తెలుపురంగులలో 

పచ్చని కుచ్చుగల బొడ్డుతో నుండును. పూవులు సన్నని ఊచలవంటి కాడలపై 

నుండును. 

పూవులు, విశేషించి పింకీ (గులాబి_పాటలము. ప్యూరిటీ (తెలుపు) డాజర్ 

(కెంపు గ్లోరియా (ముదురువన్నె బొడ్డుగల గులాబి, పింక్ సెన్సేషన్, 

రేడియన్సువంటి ఎర్లీ మామ్మత్ సెన్సేషను రకములలో 10:2 నుండి 15-2 సెం. 
వరకూకూడ నుండును. ఇందు కొన్నిట పూలు ముదురుపాటలము, లేక గులాబి 

రేకలు, పచ్చనిబొడ్డు, దానిచుట్టు కెంపును ఉండునవి కలవు. కెంపు మధ్యము 

గులావిరేకలుగల పూవుల సింగ్ల్ అలిపూర్ బ్యూటీ అను మనదేశపు రక 

మొకటి కూడ గలదు. ఇటీవల భారతీయ వ్యవసాయ పరిళోధనాసంస్త కొత్త 
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ఢిల్లీలో “ఎక్ర్- రే” (కిరణములతో కలిగించిన వి.కియద్వారా ముద్దపూల తురక 

దింతి రకములు స్ఫృష్టింపబదెను. 

కా. నల్ఫ్యూరియన్ అను మరియొకజాతి పొడుచుకొనివచ్చు పసుపు నలుపు 

బొడ్డుగల పసిమి, నారింజపూవులు గలదికూడ తోటలలో పెరుగుచున్నది. 

ఈ మొక్కలు పొడుగువిగాని పొట్టివిగాని కావచ్చును. ఫియెస్టా (పసుపుచారగలః 

నారింజ) ఆరెంజ్ ఫేర్, ఆరముద్రపూవుల ఆ రెంజ్ రప్ఫుల్స్, ముద్దపూవులమాండరిన్ 

వంటి పొట్టి (46 సెం.) నారింజపూవుల రకములు పొడుగు వాటికంచి మంచివి, 

వీటిని క్రాండైక్ అనికూడ అందురు. ఇవి మెరుపు ఆకుపచ్చని ఆకులుకలిగి, 

చిన్నపువ్వులను పూయును. 

విత్తులను జనవరి-ఫి దివరి, మే-జూన్, సెప్టెంబరు_అక్టోదిరు నెలలలో నారు. 

పోసి, ఒకనెలకు నాటవచ్చును. విత్తనములను నేరుగ మళ్లలోకూడ చల్లి 

మొలచిన వెనుక పలుచన చేయవచ్చును. కొండలపై ఆగస్టు-ఆక్టోబిరు లేక 

మార్చి-ఏ(పిల్ నెలలలో విత్తనముఅను పోయుదురు. విత్తిన 2-48 మాసము 

లలో పూత మొదలిడును. ఎక్కువ ఎరుపువలన మొక్కలు రొట్టబలియును. 

కావున పనిలేదు. ఇది అరనీడగల చోటులలో పెరుగును. 

ఇది విడిపూలకు, ఆర్తవ, కలగలుపుటంచులకు, పూమకికి, వెనుకవన్నెకు. 

పొడుగు గుల్మములతో చేరి గుమికూర్చుకు అత్యంత యోగ్యమయినది. 

కాటులా 

కాటులా ఖార్శ్భేటా (సెనియా వారేవా) 

టటందియు : కొంవొనిటే 

నౌాలభు : దద్నీణ ఆ(ఫికౌ 

అతిపొట్టిగా (22-9 సెం) నెదుగు సన్నని మెత్తని నూగుగల ఆకులు, 

లెక్కలేని చిన్న, పచ్చని, గుండు బొ త్రాములవంటి పూలుగల గుబురు మొక్క 

ఇది. పూవులలో రేకలుండవు. 

ఇది గోలెములకు, గోటంచులకు, గుట్టతోటలకు (ప్రశ _స్తము. విత్తనములు 
మెదానములలో సెపైంబరు అక్షోదిరులలోను, కొండలపై మార్చి-ఏపిల్ నెలలలోను 
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చల్లాదురు. మొలకలను తరువాత ఖాయపుచోటుల నాటుదురు. చక్కగ పెరుగ. 

వలెనన్న, వీటికి నీరు బాగుగ నింకు తేలికనేలలు, ఎండతగులు చోటు కావలెను. 

కూ్యూఫియా 

వ్యాభియా ఇగ్నియా (వ్యా. ఫ్లౌటో నెం(టా,) 

వయుంఖబము : లై (తోనీ 

నౌలభు : మెక్సికో 

ఇది పొట్టి (80 సెం.) గుబురు, కుదిమట్రపు ఆర్హవము. పూవులు చిన్నవి 

(2-6 సెం, నాళాకృతివి, నల్లని కొనలుగల ర క్తవర్ష పువి పొగచుట్లు ఆకారము 

గలవి, 

సామాన్యముగపెంచు మరియొక జాతి మ్యా.మినియేటా (వ్యూ.లావియా మెనియేట్లా) 

ఇదికూడ పొట్టిదే (80 సెం.) దీని తెరచుకొన్న ఎరనిపూవుల మూలమున ఊదా, 

తెలుపు కన్నులు ఉండును. ఇది విరబూయును. పైర్ ఫ్లై యనునది ప్రసిద్ద 

రకము. 

మైదానములలో ఫ్మిబ్రివరి-మార్చిలో పూయుటకు సె పైంబరు-అక్టోబరులోను, 

కొండలపై, కడ వేసవిని, తొలిశరత్తున (జూన్ నుండి సెపైంబరువరకు పూయు 

టకు మార్చి-ఏ(పిలులోను విత్తవచ్చును. ఈ మొక్కలు ఎండలోను, నీరుబాగుగ 

నింకు నేలపైనను బాగుగ నెక్కివచ్చును. క్యూఫియాను మళ్లీలోను గోలెముల 
లోను పెంచుదురు, 

అధోపుష్పి 

సై నోగానం అమేబిలా 

క. : బొరాబినోనీ 

నౌలభ్రు: చైనా 

ఇది ఏక రకముగా పరిగణింపబడు డై ్వవార్షి కము. దీని మొక్కలు షుమారు. 

80-61 సెం. పొడుగు, బిల్లెపు ఆకారపు పొడుగు బూడిద-ఆకుపచ్చని నూగుతేలిన 
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ఆకులతో నుండును. చిన్న ఆకాశరంగు పూవులు ముచ్చవైన గుత్తులుగ విరియ 
బూయును. పూవులు సువాసన .కలిగి మయొసోటిస్ పూవులను పోలియుండును?, 

పేరొందిన రకములు బ్రూబిర్, ఫర్మ మెంట్ (పొట్రి, నీలి) అను రెండు. తెల్ల 
య a ల ఠా 

పూవుల రక మొకటికూడ కలదు. 

ఇది మడులకు, అంచులకు, గోటులకు, గుట్టలకు ఎనలేనిది, ఇది చెట్టి (కిందను 

గుల్మముల మధ్యను, నీడ, అరనీడగల చోటులందు పెరుగును... ఉత్తరపు, 
తూర్పుగోడల వెందిడి ఈ మొక్కలు నెగుకువచ్చును. 

N 

నేరుగ భాయపు మడులలో విత్తి, మొలచిన తరువాత మొలకల నడుమ 80నెం, 

ఎడముండునట్లు పలుచన చేయుటయు పరిపాటి. ఊఉ త్రరమెదానముల విత్తుటకు 

ఉ త్రమమగు కాలము సెపైంబరు. అక్టోబరు, దక్షీణదేశముననో, మే-జూన్లో 

వర్షకాలమున విత్తుట మంచిఏ. కొండలపై దీనిని మార్చి-ఏటపిల్, లేక సె'పైెంబరు 

అక్టోబరులో వేయవచ్చును. మొక్కలు నీరింకు తేలిక నేలలలో బాగుగవచ్చును. 

నిర్విష 

జాలీ నియం అదానిన్ 

వటుంఖము . రానున్ వ్యలోనే 

నాలఫు * దక్షిణ యూరపు 
తోటలలో పెరుగు నిర్విషయందు రెండు జాతులు గలవు, డౌల్టీ ఇయం అథానన్ 

(బిల్రాకాసి పూవులవంటి పూలది) లేక రాకెట్ లార్క్-స్పర్, డౌ. కంసాలిడా 

(సాక్ వంటిపూలది) లేక ఇంపీరియల్ లార్,స్పర్. 

నిడుపు, నిటారు, లావు అయిన _స్తంభము వంటి పూవెన్నులపై అద్దినట్లున్న 

ఒంటి, ముద్ద పువ్వులతో, ముదురాకుపచ్చని సన్నగా చీలిన ఈక వంటి -ఆకులకో, 
కొమ్మలు సాచిన, త్వరగా పూసెడి పొడుగు (00-150 సెం. మొక్కలివి. 

పూవులు నీలము, ఊదా, ఊదా-ధూ మము, పాటలము, సాల్మన్ - గులాబి, లేత 

ఊదా, సింధూరము, తెలుపు రంగులని. రాకెట్ ప పొట్టి (80 స 

ఈకము కూడ గలదు. 
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జయంట్ ఇంపీరియల్ (2. కొన్ఫాలిడా) అను సర్వ(పియమగు రకములో 

చేరి, బ్లూ బెల్ (లేత నీలము) బ్లూ స్పైర్ (ముదురు ఊదా-నీలము) లిలాక్ 
స్పైర్ (వెండి మెరుపు గల లేత ఊదా, కార్మిన్ కింగ్ (మెరుపు సింధూర _ 

గులాబి, డాజ్లర్ (ఎర్రని ఎరుపు ఎక్స్క్విజిట్ రోజ్ (గులాబి) లిలాక్ ఇంప్రూవ్ 

(లేత ఊదా) లాస్ ఏంజెలిస్ (సాల్మన్_గులాబ), మిస్ కాలిఫోర్నియా 

(ముదురు సాల్మన్ గులాబి) రోస్మండ్ (మెరుపు గులాబి వైట్ కింగ్ 

(తెలుపు) అను రకములు గలవు. విడి రంగులలోను, కలగలుపు వన్నెలలోను 

పూవులుగల ఇతర ముఖ్యరకములు రీగల్, స్టీపుల్-చఛేస్, ఎలైట్, టాల్ స్టాక్ 

ఫవర్డ్, స్లెమింగో (సాల్మన్), వైట్ శ్వాన్ (తెలుపు అను రెండు చేరిన 

సూపర్ ఇంపీరియల్. అ 

నిర్విష విడి పూవులకు, నేపథ్యమున పెంచుటకు, అంచులలో, ఎతైన కంచెలు 
లోకంచెల' ముందు వేయుటకు అత్యంతము తగినది, 

విత్తనములను భాయపు చోటుల నేరుగ విత్తి మొలచిన తరువాత 22.9. 

80-5 సెం. ఎడముండునట్లు మొలకలను పలుచన చేయవలెను. మైదానములలో, 

ఫి దివరి_మార్చిలో పూయుటకు సెపైంబరు_అక్టోబరులోను కొండలపై ఆగస్టు. 

నుండి అకోబరు, లేక మార్చి.ఏటప్రిలులో విత్తుదురు. నీరు సులభముగా నింకు 

తేలిక భూములలో నిది విజయవంతముగ పెరుగును, 

ఇంత సామాన్యము కాకున్నను, పెంచదగిన జాతి 2. పానివ్యూలేథం.. 

ఇది బాల్కను (పాంతపు ఆ ర్హవజాతి. ఇవి సన్నగ చీలి పెర్నును బోలిన ఆకు 

లతో కొమ్మలు కలగిన పొట్రిమొక్కలు (30-45 సెం. ఇవి సన్నని కొమ్మలపై 
చిన్న ఊదా=సీలము ముల్లుగల పూవులు గుత్తులు గుత్తులుగా విరియ బూయును; 

డౌ. (గాంజీల్లోరం (డౌ. సైనౌన్సు/) అను మరొక జాతి, చీనా ఓ లియం, కూడ 

తోటలలో మామూలుగ పెంచునదే. అది బహువార్షికమే గాని ఏకర్తుకముగ 

పరిగణింపదిడుచున్నది,. ఇది పెద్ద ఒంటి రక్కు నీలము, తెలుపు పూవుల పొట్టీ 

(30 సెం.) జాతి. దీనియందు సాధారణమగు రకములు బ్లూ బటర్ ప్లై, బ్లూ 

మిరర్, డ్వార్ఫ్ జెన్షన్ బ్లూ అనునని, ఈ జాతి గోటు అంచులకు, గుట్టలకు 

గోలెములకు, కిటికీ తొ్పైలకు చక్కగ సరిపోవును. 
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బహువార్షి క నిర్విష 

-డౌల్టీ నియం హై(బిఢం 

తయుంఖయు = రానన్ వ్యాలేనీ 

నేటి బహువార్షిక నిర్విషలు చాలవరకు డౌ. ఇలాఓం కును శౌ. పార్వోనం, 
డా. కార్సినోల్, క బౌల్ల డొనా డౌ. న్యూడీకాల్ వంటి జాతులకును నడుమ నెర 

పిన సంపర్క_ములనుండి రూపొందించినవే. ఈ చిరజీవిన్నిర్విష కొండలపై 

చక్కగ పెరుగును కాని ఢిల్లీ, దాని పరిసరములవంటి తగు చలిగల శికిరములు 

గల ఉత్తర మెదానములలో ఏక ర్తుకముగానే పెంచ వీలగును. దీనిని ఉత్తర 

మైదానములలో ఏక ర్తుకముగ పెంచగలము. కావున దీనిని వర్తి ంచుట ఉచితము 

కావచ్చును. 

ఈ చిరనిర్విష, డె. హై(బిశం చీలి, తమ్మెలుదేలిన ఆకులతో, నీలము (లేత 

నుండి ముదురునీలము, తెలుపు, ఊదా, లవండర్, లేతఊదా, ధూూమవర్హ ముల 

ముల్లుపూవుల లావు, పొడుగు పూవెన్నులతో, పలు కొమ్మలు గల పొడవు 

(150-180 సెం) మొక్క. ఇటీవల, విశేషించి హాలండులో డా. లెగో 

సృష్టించిన యూనివర్సిటీ హై(బిడ్స్లో డెల్ఫీనియములకు ఎరుపు, తేటఎరుపు, 

నారింజ, పసుపువంటి రంగులు కూడ చేర్చబడినవి. పూవులు ఒంటిరేకవి గాది 

ముద్దవిగాని కావచ్చును. పెక్కు ఆధునాతన రకములలో పూవులు ముద్దవి, 

పెద్దవియె ఏక ర్తుక నిర్విషకం ౭ పెద్దసైజు పూవుల విచ్చుచున్నవి. ౫. ఇలేటం 

యొక్క_ రకములు తోటలలో విరివిగ పెంచబడుచున్న వి. ఇంకను పెక్కు. ఇతర 

జాతులు కూడ గలవు. నీలము పూవులు గల పొట్టి, కొమ్మలు సాచిన 

డౌ, బౌెల్లడౌనా, ఎృర్రట్ పూవుల పొడుగు డె. కార్డినోల్, డె. చ్యూడికాల్ ల, 

పాటల పుష్పములు గల డౌ. దయ్ నియ, “పింక్ సెన్సేషన్”. సీలము పూలను 

విరివిగ బూయు గుబురు చైనా దెల్ఫీనియం, 2. (గాంజీఖ్రోరం (డౌ. చైనాన్స్) తోట 
లలో పెంచు కొన్ని ముఖ్యమగు జాతులు. 

పసిఫిక్ జియంట్ రకములయిన ఆస్టొలాట్ (పాటలము, లేతఊదా), బ్ల్యాక్ 

నైట్ (నల్లని కన్నుతో ముదురు నీలము) బ్లూ బర్డ్ (తెల్లకన్నుతో నీలము), 
చూ జే (మధ్యమమునుండి ముదురు నీలం) క మెలియర్త్ (లవండరుు, గల హెడ్ 



బహువారి క్ర నిర్విష 63 
RY 

(పెర్త తెల్ల పూవులు) గినెవియర్ (తెల్ల కన్ను, అవండర్ గులాటి, కింగ్ ఆర్డర్ 

(తెల్ల కన్ను, ముదురు ఊదా), లాన్సెలాట్ (లేతఊదా), పెర్సివల్ (నల్లి 

కన్నుతో తెలుపు) రౌంద్ టేబిల్ (కలగలుపు రంగులు), సమ్మర్ సైస్ (లేత 

సీలము) చాల జనప్రియమైనవి. కలగలుపు రంగులలో 6:8 సెం, వెడల్పు గల 

పెద్ద పువ్వుల వెన్నులతో 75 సెం. పొడుగున్న “కశెక్తి కట్ యాంకీస్” సరికొ త్త 
రకము. ౭. జెల్టడొనా (నీలం) డౌ. బాల మానం (ముదురు నీలం) సఫైర్, 
డౌ. ఫౌర్య్వోనం (బంగరు కంటితో నీలము) రెక్స్హాం లేక హాలిహోక్ ప్లవర్ 

(నీలము చాయలు), స్లోరడేల్ జయంట్స్, బ్ల్యాక్ మోర్, ఇంగ్ల ండునుండి లాంగ్ 

డన్స్ హైటబిడ్స్, హోలండ్ నుండి యూనివర్సిటీ హబిడ్స్ (ఎరుపు, నారింజ, 

గులాబి, పసుపు అను కొత్త రంగులుచేరి తోట డెల్ఫీవియములలో ఇతర 

ముఖ్యమయినవి. బెల్లడోనా రకములు, బ్లూ బీస్ (ఆకాశవర్షము ఐసిస్ (గాఢ 

నీలము), సెమి'పైనా (లేతనీలం, అరముద్ద్ర, థెస్డోరా (నీలము), వెండీ 

(జన్షన్ నీలం) (వసిద్ధమయినవి. చైనా థెల్ఫీనియములోని పొడుగు రకములలో, 

కేం బిడ్ బూ (ఆజూార్ నీలము) లిబర్తీ (ముదురు నీలము) వెటున్ను, పొట్టి 

రకములలో తజూర్ పెయిరీ (ఆకాశనీలము) బ్లూ బటర్ ఫ్లై (ముదురు నీలము) 

బ్లూ మిరర్ (నేవీ నీలము, ముల్లులేని పువ్వులు) టాం థంబ్ (ముదురునీలము), 

డ్వార్ఫ్ జన్షన్ బ్లూ న్నూ తరుచుగ పెంచబడునవి. 

డెల్ఫీనియం విడిపూవులకు, కలగలుపు లేక ఆర్తవపు అంచులలో వెనుక 

వైపుగా పెంచుటకు తగినవి, పొట్టి చైనా డెల్ళినియమును గోలెములు, కిటికీ 
తొటెలు, గుట్రతోటలలో ఉపయోగింపవచ్చును. 

డెల్ఫీనియం విత్తులనుండి, ఖండములనుండి లీల్చువలన కూడ ప్రవృద్ద 

మగును. లేనీలము, ముదురునీలపు రకములు విత్తనముల ద్వారా యథామాతగ 

ఆ లక్షణములను పొందును. కొండలపై ఆగస్టు = సె పైంబరులలో పూయుటకు 

మునుముందుగ నారుకొరకై ఫిబ్రవరి _ మార్చిలో వెచ్చబెట్టిన మడులలో నారు 

పోయుదురు. వేసవిలో ముందుగ పూయుటకై ఒకప్పుడు ఆగస్టు - సెపైంబరు 

లలో పోయవచ్చును. ఉ_త్తరమైదానములలో వి_త్తనములను ,సెపైంబరు చివర 
గాని అక్టో దరు మొదటగాని చల్లిన, పూవులు మార్చి - ఏ(పిలులో వచ్చును 
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మైవానములలో విర్విష ఆలస్యముగ పూయుటచే వాటి పూవులు ఎండలకు బాగుగ 

దెబ్బ తినును. విత్తనములు మొలుచుటకు చాలకాలము (కొన్ని వారములు) 

పట్టును. మొక్కలను దుబ్బు చీల్బుటచేతను, కాండములచేతను జూలై _ సెపైం 

బరుల నడుమ పలుమకించవచ్చును గాని ఇట్టి శాఖా (ప్రవర్షనము దీవిని బహు 

వార్షికముగా పెంచ శక్యమగు కొండలపైననే సాధ్యమగును. ఈ మొక్కలకు 

లోతైన నీ రింకు నేలయు, ఎండగాని సగవీడ (ప్రాంతములు 'గాని కావలెను, 

స్వీట్ విలియం 

డఉయాంతొన్ వార్వేటన్ 

కులుందియు + క్యా రియో విల్లేనీ 

నౌలథ్లు ; ఉత్తగ (ఫాన్సు 

కార్నేషనుకు, పింకుకు చాల సన్నిహితమైన స్వీట్ విలియం (డయాంతన్ 
శార్చేటన్స్) ద్రై్యవార్షికమే గాని, ఏకర్తు భేరములు కూడ గలవు. గుబురు, 

పొట్టి, ముందు పూయు కొన్ని దై ప్రవార్షికములను ఏక ర్తుకములుగా పెంచ 

వచ్చును. చదును, వెడల్పు, మొనదేలిన ముదురాకు పచ్చరంగు ఆకులతో, 
కాండముల కొనలను ఒంటిరేక, లేక ముద్ద, సుగంధ పూవుల గుం డని పెద్ద 

గుత్తులతో, ఈమొక్క_లు 80-45 సె”, ఎత్తున నడిపొడవుగ నుండును. పూవులు 
ఎరుపు, ఊదా, సాల్మన్, ముదురుఎముపు, పాటలము, కెంపు, సాల్మన్ = గులాబి, 

పాటల._గులాబి, ముదురుతోపు, తెలుపువంటి ఆహ్షాదకరమగు రంగులలో నుండును. 

పూవులు స్వీయవర్షము (ఒంటిరంగు) గలవిగాని, వలయితములు గాని, 

గోటుకలవి గాని, చుక్కలు పొడిచినవిగాని, మచ్చలమచ్చలవిగాని, న్పష్టమగు 
తెల్లని కన్నుగలవి కాని కావచ్చును. 

కెంపు, పాటలగు బాబి, ఎరుపులతో కలిసి, స్వీయవర్ష , వలముత, ఆంచలిత 

పుష్పములు గల వీ విల్హీయను ఏక ర్తుకమగు పొట్టి (15.2 సెం) రకము తోట 
లలో ఆతి సామాన్యముగ పెంచునది, మెప్పు పొందిన దై ్వవార్షి కము లేవన, 

ఆల్పస్ (తెలుపు, అటొసాంగ్వినియస్ (ముదురు ఊదా) , కాపర్ రెడ్ (రాగి 

రంగు, [క్రింసన్ బ్యూటీ (తెల్లమధ్యము గల కెంపు, డయెడం (తెల్లమధ్యము 
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గల ఎరుపు, న్వై(గెసెన్స్ (నల్ల ని ఎరుపు, ఆక్యులేటస్ మార్చి నేటస్ (నల్లని 

వలయము గల తెలుపు, లాక్ బ్యూటీ (ముదురుతోప్రు, జయంట్ వైట్ (పెద్ద, 

తెల్ల) న్యూపోర్స్ పింక్ (సాల్మన్ గులాబి), పింక్ బ్యూటీ (గులాలీ _ పాటల, 

స్కార్లెట్ బ్యూటీ (ఎర్రని ఎరుపు, రోసియస్ స్పైండెన్స్ (చెర్రీ పాటలము. 

హాల్ బార్న్ గ్లోరీ (చెవినిపోలు కన్ను, కలియవన్నెై, టాల్ సింగ్ల్, టాల్ 

డబుల్ అనునవి. ఒంటిరేక పూవులూ, కలియవన్నెలు గల పొట్టి కుదిమట్రపు 

ఇండియన్ కార్సెట్ అనునదియు, ముద్దపూవుల డ్వార్ఫ్ కాం ప్యాక్టు డబుల్ 

మిక్స్డ్ అనునదియు తరుచుగ కానవచ్చు స్వీట్ విలియం దై \వార్షిక రకములు. 

స్వీట్ విలియం విడిపూవులకు, అంచులకు, మళ్లకు చక్కగ పవికివచ్చును. 

పొట్టిరకములు గోటుఐంచులకు, గుట్టలకు, గోలెములకు, కిటికీతొప్రెలకు తగి 

యుండును. 

జనవరినుండి మార్చివరకు పూయుటకు, సెపైందిరు_ అక్షోబరు నెలలలో పి 

ములలోగాని, మడిలోగాని నారుపోసి, మరొకనెలకు దానిని మడిలో నాటవలెను. 

విత్రనమునుండి పూతకు ఏక ర్తుకములలో 9-84 మాసములును, దై వ్రవార్షిక 

ములలో 6-8 నెలలున్ను పట్టును. కొండలపై ఆగస్టునుండి అక్షోబరువరకు 

నారుపోసిన, పూత వసంతమునగాని తొలి వేసవినిగాని వచ్చును. ఫిబవరి.మార్చిలో 

వేసినచో కడ వేసవినిగాని, జూలై నుండి సెపైంబరుకుగాని పూతవచ్చును. ఏకర్తు 

కములు మనదేశమున నెచటనై న పెరుగునుగాని, దైస్వవార్షికముబు కొండల 

పైనను, చల్లని శిశిర ములుగల ఉత్తర మైదానములందును మాత్రమే వర్పిల్లును. 

ఈ మొక్కలు బాగుగ పెరుగుటకు సారముగల, సారమువేసిననేలయు, 

ఎండతగులుచోటును కావలెను, 
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కా రష్ 

ఊఈయాంతన్ కారియో థీల్లన్ 

తుటుందియు : కారియోభధిల్లోనీ 

దళ = దకిణఫాంసు 

కార్నేషనుయొక్క_ పూర్వీకములగు మొక్కలు మధ్య, దక్షిణయూరపున నెలవు 

కొవినవి. దీని వృక్షేశాసప్రనామము డయాంతస్ అనునది “దేవషష్పము' అని 

అర్జమిచ్చు (గీకుపదము. దీనికి సుదీర్హ మగు సాగు చరిత కలదు. థియో ప్రానసును 
బటి, ఇడి డీ. పూ. 900 సంవత్సరము లంత పూర్వకాలమున నే (గీసుదేశపు 

పురాతన ఉద్యానములయందు పెరుగుచుండెనట. (ఫాంసులో మొదటిలో దీనిని 

వైద్యమునకు వాడగా, మహమ్మదీయులు కార్నేషను ఆ త్రరును తయారుచేసిరి. 

ఇది ఇంగ్లండున షేక్స్పీయరుకు తెలిసియుండెను. ఆమెరికాలోకూడ ఎల్లర 

అభిమానమును చూరగొనెను. 

పొడుగుగ, సన్నగ, దళనరిగ గడ్డియాకులను పోలు నున్నని ఆకులును, 

బూడిద ఆకుపచ్చ కాండములును, ఉబ్బిన కణుపులునుగల ఈ నడిపొడుగు 

మొక్కలు 465-90 సెం, పొడుగుండును. కాండములకొనలందు ఉదయించు 

దీని పూవులు ఒంటిరేకవి, ముద్దవికావచ్చును. శేకలఅంచులు నున్నగ నుండ 
వచ్చును, అంచులు కలిగియుండవచ్చును. తీయని లవంగమువంటి వాసన 

యుండును. మీగడ, పసుపు, ఎరుపు, గులాబి, సాల్మన్, పాటల, ఊదా, తోపు, 

ఎరుపు, కెంపు, గులాబిఊదా, సాల్మన్ గులాబి, నారింజ, మాంసపురంగు, చెరీ 

ఆ పెకాటు, తెలుపువంటి వేర్వేరు రంగులలో నుండును. పూవులు, స్వీయవర్డ 

ములు, చారలవి, చిలినవి, అనేక వింతరంగుల మిశ్రమములతో నుండును. 

తోట కార్నేషనులలో మూడువిధములు గలవు. బార్జరు కార్నేషనులు, దీర 
కుసుమితములు, మార్గెరైట్ లేక షాటోడ్. బార్జరు కార్నేషనులపూవులు, సమా 

కృతులు, జూలుకుచ్చెళ్లు గలవి వెడల్పుగా నున్నని అంచురేకలుండును కాని 

మధ్యను ఒత్తుగా నుండవు. వీటిలో ఒక్క సమమైన రంగుగల స్వియవర్లములు, 

(సెల్ఫ్) కలగలుపురంగులు (క్రమములేని గీకలుగల వింతరకములు (ఫాన్సీ), 
తెలుపు, పసుపు మాంసపురంగులపై రేకల ఆంచుచుట్టు ముదురురంగు దిద్దీలుగల 
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పికోటీరకములు, మధ్యనుండి అంచుకు ముక్కో జాకారపుచారలుగల 'ఫ్లేక్ రకములు, 

ఇదేవిధముగ పెక్కురంగుల చారలుగల బిజారేలు చేరియున్నవి. పూర్వము 

మొదట పెంచిన కార్నేషనులు పరిపూర్ణమైన ఆకృతులు, అందమైన వన్నెలుగల 

బార్హరు కార్నేషనులే. ఇవి మొదటిసంవత్సరము ఒక్కకాడతో నున్నను, 

రెండవ ఏటికి గుబురుకొనును. 

దీర్హ కుసుమితములగు కార్నేషనులు ఇప్పటికీ రివీరాలో _పెరుగుచున్న 

రిమో6టా( ఆఫ్ (ప్రాంసు అను (ప్రవేశ పెటిన రకమునుండి బీజముద్వారా అమె 
రికాలో నే ఉద్భవించినవి. ఇందు అమెరికను (ట్రీ కార్నేషనులు, నిరంతరము 

పూయు మాల్ మెయ్సో(లు చేరియున్నవి. ఇవి డయాంళన్ యొక్క జాతులనడుమ 

జనించిన సంకరములు. పందొమ్మిదవ శతాబ్రమధ్యమున అమెరికాలో పీటర్ 

ఫిషర్ అను స్కాటుదేశీయుడు “రాగిరాజు” టి. డబ్ల్యు, లాసన్కు మొదటి 

దీర్చకుసుమితరకమును 80,000 డాలర్ల కమ్మి దాని కాయనపేరు పెట్టినపుడు 

(పపంగమంతటను అది ఒక సంచలనమును కలిగించి ఎల్లరి మెప్పును పొందిన 

రకమయినది. దీర్హకుసుమితములు బార్గరు కార్నేషనులకం చె పొడుగై నవి, 

ఎక్కువ కొమ్మలుగల కాండములు గలవి. (పతి కాండమునకు చివరనుండు 

పువ్వులరేకలు చీనీల అంచుతో నుండును. కొన్నిరకములలో రేకలు కొలదిగనే 

చీనీలు కలిగియుండును. వీని పువ్వులు రవానాలో త్వరగా వాడనందున పూల 

వ్యాపారుల కివి యన్న చాల యిష్టము. ఇవి చాలవరకు స్వీయవర్తములే. కాని 

కొన్నిట రేకలపై చారలు వగ్గెరా లుండును. చలి విపరీతముగనుండు విదేశము 

లలో దీనిని చలికాలమున గాజుటిండ్లలో పెంచుదురు. కాని మనదేశపు ఉత్తర 

మైదానములలో చలి తగుమా(త్రమగుటచే వీటిని ఆరుబయటనే పెంచవచ్చును. 

అయితే, కొండలపై నమాత్రము గాజుటింట పెంచుట (శేయము. 

మాగ్గెరైట్ కార్నెషనులుకూడ నిరంతరము పూయు బహువార్షి కములే 

ఆయినను, వాటిని ఏక ర్తుకములుగానే ఎంతురు. పూవులు పెద్దవి,. వీనీల అంచు 

లవేగాని, కోసినతరువాత ఎక్కువసేపు నిలువవు. చాలాకాలము పుష్కలముగా 

పూతయుండును. షాటోరకములో రేకలు చాలా చీనీలుగా నుండును. 

'ఆ(ఫాందొవిస్"లో చీనీలు తక్కువ. మార్గెరైట్, మాల్ మెయ్సో(, షాటో, 
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రిపీరా జయంట్స్, ఆ(పా(దొనిస్ అను రకములన్నిటివి ఏక ర్తుకములుగా పెంచ 
పీలయినవి. 

బార్షరు కార్నేషనులలో (పముఖరకములు. మడొన్నా (తెలుపు, స్నో కోన్ 

(తెలుపు, కింగ్ కప్ (పసుప్పు, కాన్సల్ (వెలుగు ఆపికాట్), [కింసన్ మోడల్ 

(3ంపు, పెర్ఫెక్టు కోవ (మండెడు కెంపు, రాయల్ మెయిల్ (ఎరుపు, పెయరీ 

(కాస్ (ఎరుపు), పింక్ మోడల్ (సాల్మన్) (ఫాన్సెస్ సెల్లార్స్ (గులావి-పాట 

లము) లవండర్ క్లోవ్ (లవండరు-బూడిద) పికోటీ ఫాసినేషన్ (సన్నని ఊదా 

గోటుతో దంత పుతెలుపు ఆ(పికౌట్ బిజాం (సింధూరం, గులాబిగీతలుగల ఆపి 

కాబ్ చెర్రీ ప్లేక్ (తోపు గుర్తులుగల లేత తేటఎరుప్పు, స్కార్లెట్ ప్లేక్ (పొడుము 

రంగు గుర్తులుగల నారింజఎరుపు. దీర్హ కుసుమిక రకములలో పేర్కొనరగినవి, 

ఆల్ వుడ్చ్[కింసన్, ఏన్షియంట్ రోజ్, కెనేడియన్ పింక్, వెల్, డోరిస్ ఆర్ 

వుడ్ (సాల్మన్ గులాది, సుగంధ), గోల్డెన్ రెయిన్ (పసుపు, మాంటీస్ పింక్. 

టిటియన్ (కెంపు. మామూలుగ పెంచు షాబోలలో ఆరోరా (సాల్మన్ గులాబి) 

ఎంటి సెలాంట్ (మెరుపు చెరుప్పు జీన్ డయోనిస్ (తెలుపు), లీజ్యో దాినర్ 

(ఇటుకఎరుప్రు, మేరీ (పసుప్పు, నీరో (ముదురుఎరుప్పు ఆరెంజ్ షెర్ఫెట్ 

(మబ్బు ఎరుపుచారలుగల నారింజ-ఆపికౌట్ ), పెర్డ్ (గులాబి-ఊవా), (పిన్ సెస్ 

ఆలిస్ (గులాబి అంచు తెలుప, రోసెట్ (గులాబి, సలోం (మృదుపాటలు, 

ఆ(ఫాందొనిస్ (కలిసిన, విడి, రంగులు), చేరియున్నవి, ఈ రకముల విత్తన 

ములు నల్లగనుండును. ఇతర ఏక ర్తురకములు, మార్గ రెట్ , మార్గరెట్, మాల్ 

మెయిజో(, రివీరా జయంట్స్. చిరజీవులగు రకములు బ్లాక్ కింగ్ (ముదురు 

నల్లని ఎరుపు, (గెనాడిన్ (నడిపొడవు, ఎరుపు, గులాబి, పసుపు, తెలుపు, 

ఓల్డ్ రోజ్ (పాటల), (ట్రయంఫ్ (పెద్ద, ముద్ద, పాటల, ఎరుపు, తెలుపు, 

వియెన్నా డ్వార్ఫ్ (త్వరగవచ్చు, పొల్ల). 

కార్నేషను విడిపూలకు, మడికి, అంచులకు, గోటుకు, గుట్రలకు, గోలె 

ములకు చక్కగ పనికివచ్చును, పూవులు లవంగమును పోలిన వాసనతో 

నుండును. కోసినతరువాత చాలకాలము నిలచుటచే పూవుటమరికలలో చక్కగ 
వచ్చును, 



(చూడు పేజి 32) 
_ ఇఖర తిలకము (అంటిరైనం) 





పటము 111 - డయాంతను (చూరు పేజి 64) 
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కార్నేషనులు విత్తనములు, తొక్కు_డంట్లు, ఖండముల ద్వారా (పవృద్ది 

నొందును. మార్గెరైట్, షాబోరకములు వి త్తనమునుండి మార్పులేక వచ్చుటచే 

వాటి నస్లే విత్తనముల నుండి (ప్రవర్ణనము చేయుట మంచిది. బార్హరు కార్నేష 

నులను అంటు తొక్కుదురు, ఖండములు సులభముగ వేకుతొడగవు. దీర్గ కుసు 

మిక కార్నేషనులను (పక్క కొమ్మల కాండపు కొన ఖండముల ద్వారా (ప్రవృద్ధి 

చేయుట ఉత్తమము. ఈ చివరి రెండు కార్నేషనులలో విత్తునుండి వచ్చిన 

మొక్కలు తల్లిని పోలవు కావున శాఖా సవర్షనమునే ఆవలంబింతురు. 

మనదేశమున కార్నేషనులను చిరజీవులుగా కొండలపైన మాత్రమే పెంచ 

గలము, శీతకాలము చల్లగాను, పొడుగుగాను ఉండు ఉత్తర మైదానములలో 

వీటిని ఏక ర్రుకములుగానే ఎంతురు. బార్హరు కార్నేషనులు కొండలపై బాగుగ 

వచ్చును. మెదానములలో దీర కుసుమికములు, మార్ధరైట్ , షాటబోలు ఎక్కువ 

సరిపోవును; ఉత్తర చుదానములలో ఇది జనవరిను౦డి ఎ(పిలువరకు, తరుచుగ 

మే వరకు గూడ పూయును. ఇచట ఆగస్టు-అక్టోబరులలో విత్తనములను చల్లు 
దురు. ఉత్తర చేశప్ప మెదానములలో జూద ఉహ్షోగత వలన పూవులు దెబ్బ 

తినకుండ ఆగస్టు- సెపైందిరులలో (ముందుగ) విత్తనముల చల్లుట మంచిది. 

కొండలపై ఆగస్లు-ఆక్టోబరు, మార్చి _ ఏపిల్లో విత్తుదురు, విత్తిన నెలకు 

మొలక లను నాటవచ్చును, విత్తనమునుండి 4.6 నెలలకు ఇవి హాయును, 

అంట్లు, ఖండములు మైదా దానములలో ఫిబ్రవరి జ మార్చిలోను, కొండలపై అక్షో 

బరునుండి మార్చివరకును తీయదగును. పూ మొగ్గలులేని పక్క కొమ్మలను 

ఆంట్లు కొక్కుటకు ఎంచుకొందురు, తొక్కుటకు ముందు ఎంచిన కొమ్మపై 

దిగువను గల ఆకులను తీసివేయుదురు, రెండు కణుపుల నడుమ, కింది దానికి 

కొంచెముపై గా మొదలిడి పైదానికి కొంచెము కిందివరకు ఓక “నాలిక ఎర్చడు 

నట్లు కాడ మందములో సగమువరకు కత్తితో శుభ్రమైన గాటు పెట్టవలెను, ఈ 

గాటును తెరచియుంచి. కొమ్మను నేలలోనికి తొక్కి ఆంటును 'సూదితోగాని, 
హెయిర్ పిన్నుతోగాని అణచియుంచి మట్టితో కప్పవలెను, కొమ్మ యొకు. 

కొన మాత్రము నేలకు పెననే యుండును. మమారు .నెలకు అంట్లు వేరు 

పోసుకొన్న తరువాత. మట్రి, ఇసుక చెరొక పాలున్ను, అరపాలు ఆకుపొల్లు 
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కలిసిన మిశముతో నింపిన 8.10 సెం. గోలెములలోనికి అంట్లను వేరుచేసి 

నాటవలెను. 10 సెం. పొడుగు ఖండములను, నాలుగాకులుగల వాటిని పూయని 

బలమైన (పక్క కొమ్మలనుండి గెకొందురు. వాటిని ఇసుకలో గుచ్చుటకు 

ముందు [కింది ఆకులసు తీసివేయుదురు. మిగిలిన యాకులు నేలకు తగులకుండ 

జూచుకొనవతెను. ఖండములను 5 సెం. ఎడముగ నాటుదురు. ఒక నెలకు 

వాటికి చాలినన్ని వేళ్లు వచ్చిన తరువాత వాటిని తొలుత $8.10 సెం. గోలెము 

లోనికిని, పిదప 15 సెం. గోలెములలోనికి మార్చుదురు. గోలెపు మిశ్రమున 

మట్రి, ఆకుపొల్లు సమపాక్లును, ఇసుక ఆరపాలును చేరియుండును. 

మొక్కలు నీరు బాగుగ నింకునటిన్నీ, సున్నము బాగుగ కలదిన్నీ (పులుపు 

నేలకాదు అగు నేలలో, ఎండ తగులుచోట చక్కగ పెరుగును. లోతుగ 

నాటుట, నీరు వెక్కసమగుట, ఆకుపొల్లు, పేడవంటి జీవజపదార్హములతో నేలను 

కప్పుట మొదలగునవి కాడకుళ్లును 'పోత్సహించును. గావున వాటి నవలంఎబించ 

రాదు. పశువుల ఎరువు, కంపోస్తులను మడి తయారుచేయునప్పుడే నేలలో 

లోతుగ చేయవలెను, మడిని చేయునపుడే ఎముకలఫొడిని చదరపు మీటరుకు 

115 (గాముల వంతున వేయవచ్చును. నై(టొజను ఎరువులు, సారదములు 

రొట్రదిలిపించి, పూతను ఆలస్యము చేయుటయే గాక, వ్యాధుల కలిగించుట, 

పూవుల రక్షక దళములు చిట్లుటకూడ కలిగించును గావున దండిగ వేయరాదు. 

మొదటి దశలలో మొక్కలను నిటారుగ నుంచుటకు వాటికి ఊతనివ్వవలెను, 

కొనలు తుంచుట, మొగ్గలను గిల్లుట కూడ ఆచరింతురు. మొక్కలు షుమారు 

254 సెం. ఉన్నపుడు చివర 7:6 సెం. కొనను (తుంచి పొడుగు ఎదుగుటను 

ఆపుట వలన (పక్క కొమ్మలు ఎసగొనును. ఇట్లు ఆకుసందులలో పుటకరిందిన 

(పక్కకొమ్మలలో సగమును కూడ ఇస 15:2 _ 17-5 సెం. పొడుగున్నపుడు 

కొన (తుంచి "ఆపుదురు”. ఆపుట పూతను ఆలసించును కావున ఈ (క్రియను 

చిన్నపుడే చేయవలెను. _బోర్డరు కార్నేషనులలో మాత్రము, ఆపుట ఆచరణలో 
లేదు. ఏలనన వీటికి ఒక్క. కాండము మాతమే యుండును. చివరి కొమ్మలపై 

వచ్చు రెండవశేణి పూవులను, ముఖ్య కాండముపై వచ్చు వాటిని, ముఖ్య 

_ కౌాండముపైన నొక్క-టి, పక్కకొమ్మలపై కొకొ ర టి మాత్రము మిగిల్చి, 
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తక్కిన వాటి నన్నిటివి తీసివేయుదురు. ఇట్లు “కవులు గిల్లుట' వలన పొడుగు 

కాడలు గల పెద్ద పువ్వులు వచ్చును. కొన్ని రకములలో రకపు లక్షణమౌట 

వలనగాని, అతిగ సారము బెట్టుటచేగాని పూవుల రక్షకదళములు చీలును. 

పూవులు విచ్చక మునుపు మొగ్గచుట్టు దారమునుగాని, రబ్బరు వలయమునుగాని 

కట్టుటచే దీనిని ఆపవచ్చును. 

కొండలపై కార్నేషనులను దిహువార్షికములుగ పెంచవచ్చును. పూత ముగి 

పిన తరువాత మొదటిలోనికి కోసి, గోలెములలోనికి మార్చి వేసవిలోను (మే- 

జూన్), చలికాలములోను నీడలో రక్షణ నివ్వవలెను. శరత్తున మొక్కలు కొత్త 

కొమ్మలు తొడిగిన వెనుక ఆంట్లు, ఖండముల ద్వారా వాటిని సలుమడి౨ప 

వచ్చును మొక్కలను 8-4 ఏళ్లు ఉంచవచ్చును. గాని, రెండేళ్ళ తరువాత వాని 

ఏపు, పూత చాల తగ్గిపోవును. గాన రెండేళ్లయిన తోడనే వాటిని పోనాడుట 

మేలు. మైదానములలో పూసిన తరువాత మొక్కలను జీవముతో నుంచుట 

కష్టము, ఏలనన, ఎండలకు, వానలకు అవి చనిపోవును. 

పింకు 

ఉయాంలన్ బొగాబ్బిన్ 

కడంంచిము = కారియో వి ల్లోనీ 

నాలఖ్లు = తూర్పు ఆపయా 

ఇవి సన్నని పొడుగు ఆకులతో 2.5 నుండి 7.6 సెం, వెడల్పు, సువాసన, 

మిరుమిట్లు గొలుపు వన్నెలుగల పూవులను పుష్క_లముగ పూయు 30.45 సెం, 

ఎత్తుగల మొక్కలు. పూవులు న్వవర్ణములు, చక్కని రేఖలచే అంకితములు, 

ఆంచలితములు, మచ్చలు, చుక్కలు లేక వ్యత్యయ మిచ్చు వన్నెల కన్ను కలవి 

కావచ్చును. కొన్నిటిలో పూరేకల అంచులు సన్నగ నూగు ;తేలియుండును. 

బలమైన నిటారు కొమ్మలపై గుత్తులుగ పూయు రకములు కూడ గలవు. పూల 

రంగు పాటలము, గులాబి, ఎరుపు, తేటుఎరుపు, కెంపు, సాల్మన్, నారింజ 

ఎరుపు, లేతఊదా, ఊదా, నలుపు తోపు, తోపు, గూమము, తెలుపు కావచ్చును. 
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తరుచుగ పెంచు రెండు రకములేవన, హెడ్యూవిగై లేక జపాను పింకు 

(ఈ. చైనౌబ్లిన్ హెడ్యూఎగై). లాసినేటస్ లేక అంచు పింకు (6. చె నాల్బిన్ 

లానినోఖన్). సెయింట్ పీటర్స్దిర్ష్ (ఇంగ్లండు) లోని తోట పవివాడైన కార్ల్ 

హెడ్యూవిగై జపానునుండి తెచ్చిన రకము పందొమ్మిదవ శతాబ్దమున స ల 

హెడ్యూవిగై అని పేరుగొనెను, ఈ కూటమునకు చెందిన మొక్కలు చీలిన 

ఆంచులతో, అకర్షించునట్లు చిత్రితము లయిన రంగురంగుల ఒంటిరేక, లేక 

ముద్ర పూవులతో సునంహతమయిన పొట్టి (15-2 = 90°5 సెం.) మొక్క-లు.. 

లాసినేటస్ కూటపు మొక్కలు 00:5 సెం. పొడుగు, పూవులు సన్నగ చిలిన 

అంచులు, వింతవింతగ చితితము లయిన రేకలు, వ్యత్యయించు రంగుల 

గోటంచులు, గలిగి విస్తృత వర్ష (శ్రేణిలో నున్న కార్నేషను వంటి ఒంటిరేక, 

ముద్రపూవులు. 

ఒంటి రేక హెడ్యూవిగ్గె రకములు, బ్లూ పీటర్ (నీలము), సాల్మన్ కీన్ 

(సాల్మన్ గులాబి. రెర్ బెడ్డర్ (గాఢమగు ఎరుపు, వైట్ లస్లనెస్, 

స్కార్లెట్ క్వీన్, రిచ్ (క్రింసన్, సైక్షాప్స్ (తెల్ల కన్నుగల కెంపు, ఇటీవల 

కొనిరాబడిన (బేవో (మిరుమిట్లు గొలుపు ఎరుపు, ఈకూటపు రెండు ముఖ్యమైన 

ముద్దపూవుల రకములు బ్లాక్ (ప్రిన్సు (వెండి అంచుగల ముదురుతోప్పు, డయడెం 

(పాటల, గులాబి, కెంపు, ఊదా వెనుక వన్నెలపై నల్లని గీతలు, లేసువంటి 

తెల్లని అంచు). (బిల్లి యంట్ (ఫింజ్డ్ మిక్స్డ్, ప్రోరాడేల్ (కలగలుపు, 

ఫైర్బాల్ (ఎరుపు లేస్డ్ పింక్స్ (తెల్ల (క్రీవన్నెమై గులాబి మచ్చలు), పింక్ 

బ్యూటీ (గులాబిపాటలు, సాల్మన్ కింగ్ (సాల్మన్ పాటలు, స్నో (డిప్ (తెలుపు 

అను రకములు అంచులు గల ఒంటిరేక పూవులుగల లాసినేటస్ కూటపు రక 

ములు. ఇందు ముద్దపూవుల రకములు గెయిటీ మిక్స్డ్, స్నోబాల్ (తెలుపు, 

(ఫ్రింక్ర్ లసినేసెద్ డబుల్ మిక్స్డ్ అనునవి. సామాన్యముగ పెంచు ఇతర 

రకములు నిడుకాడలపై గుత్తులుగ పూయు చె నీస్ డబుల్ మిక్స్డ్, ముద్ద 

పూవుల పొట్టి (15.2 సెం.) సుసంహత మగు డ్వార్ఫ్ డబుల్ మిక్స్డ్, ఒంటి 

రేక, ఆంచలితమగు పూవుల డిలైట్ మిక్సెడ్. రెండు ముఖ్యమయిన చతు 

రుణాంక (చెటాప్తాయిడ్) రకములు హెడ్లెన్సిస్, వెప్ట్వుడ్ బ్యూటీ. ఇవి పెక్కు ' 
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ఆకర్ష ణీయమగు రంగులలో హెడ్యూవిగ్లై వంటి పెద్ద పొడుగుకాడల పూవులను 

పూయును. 

కొండలపై బహువార్షిక జాతులయిన శ్రుమాలియన్ (ఒంటి రేక పూవుల 

సెంపర్స్టోరెన్సు, ముద్దపూవుల (స్పింగు బ్యూటీ అను రకములు), ఆలో డీ 

బెంకుర్, డౌ ల్హాయిశీన్ (ముదురు గులాలీ పూవుల (బిల్లి యంట్ , ముదురు ఎరుపు 

పూవుల ఎరెక్షా ఆను రకములు) లను చక్కగ పెంచవచ్చును. చలికోర్చు ఇతర 

పింకులు, లిటిల్ జాక్ హెటబిడ్సు (పొట్టి, 182 సెం, గుబురు, చీని అంచుగల 

పాటల, గులాబి, తెలుపు పూవులు, గాఢ వలయితముళలు), డబుల్ స్కాచ్ 

పింక్ (30-87 సెం. ఎత్తు, పూవులు పాటల, గులాబి, సాల్మన్, తెలుపు. పెక్కులు 

తేటుఎరుపు వలయములు గలవి, రెండురంగులవి, విరియపూయునవిి, న్యూరాక్ 

హైటిక్స్ (కలగలుపు రంగులు. ) 

పింకులు మడులకు, అంచులకు, గోటంచులకు, గుట్టతోటలకు, గో లెములకు, 

విడిపూవులకు చక్కగ సరిపోవును. వై నెన్సిస్ రకములా ఆంచులకును, హెడ్యూ 

విగై మడులకు గోటంచులకును, లాసినేటస్ గుట్టలకు, పూమళ్ల “ను, హర్షీ 

పెరెన్నియల్ పింక్స్. గుట్టతోటలకు గోటుకును ప్రత్యేకముగ పనికివచ్చును. 

విత్తనములు ఉత్తర మైదానములలో సెపైంబరు క ఆక్టోబకులోను, వర్షము 

ఆల్పముగ (16-2 'సెం.మీ.లకు తక్కు_వ) నున్న తావుల వర్షకాలమునను విత్త 

వచ్చును. మరొక నెలకు నారుపీకి నాటవచ్చును. కొండలపై మార్చి - బృపిలు 

తోనూ. వసంతమున ముందుగ పూయుటకై ఆగస్టునుండి ఆక్టోదిరుకున్ను విత్త 
వచ్చును. వి త్తినప్పటినుండి 8-0] నెలలలో 'వివి పుష్పించును. పింకులకు 

మెత్తటి మన్ను, చల్లరనము, తేమ, ఎండయున్నచో చక్కగ నెగడివచ్చుమ. 
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డిజిటాలిన్ 

జీవీలాలిన్ వర్ భారియా 

వయందిమయు + (నౌర్రాత్తులాలియేనీ 

నౌలభ్రు ; (గేట్ (బ్రిటన్ 

డిజిటాలిస్ (4. వట్బారియా) డిజిటాలిన్ కొరకు పెంచే ఓషది కూడ. ఇది. 

ద్రై్వైవార్షికమే కాని ఏక ర్తుకముగ చూచుకొనవచ్చును. మనదేశమున దీనిని 

కొండలపై పెంచుచున్నారు. 

ఇవి 61.150 సెం, ఎత్తు మొక్కలు. పెద్ద ఆండాకారపు, నూగుదేలిన 

ఆకులు, పొడుగు, లావుకాడలపై నుండు పూవులా నాళాకృతివి కొద్దిగ వాలి 

యుండును. తెరచియున్న మూతిలోన ఆందముగ చుక్క_లుండును. (పాక్ఫతిక 

వై విధ్యము, ఎంపుడు, ఇతర యూరపు జాతులతో (4. ల్యూటీయం) సంకరముల 

ద్వారా ఆనేక తోటరకములు రూపొందినచి,. పూవుల రంగులు, ఊదా, పాటల, 

గులాబి, మీగడ, (పింరోజ్, ఆప్రికాట్, కెంపు, తెలుపు మొదలగునవి. 

అన్నిటికన్న ముఖ్యమగు. రకము “లీలి గా ఉదయించిన ఎక్సెల్సియార్ 

మిక్స్డ్. ఇది త్వరగా పూయును. పొడుగై న (150.180 సెం.) దీని పూవెన్ను 

లపై మామూలు మూడువరుసల వాలిన పూవులుగాక, ఇందు పెద్దపూవులు కౌడ 

చుట్టును వాలక అను(పస్థముగ నుండును. వెన్నులు (పస్ఫుటముగ కనుపించును. 

మళ్లకు, అంచులకు, దుబ్బులుగ పెంచుటకు ఇది ఆదర్శవంతము. షిర్లే (గంట 

ఆకారపు ఇంకా పెద్ద పూవులు) గ్లాక్సీనియేప్లోరా, గ్లాక్సినా యిడిస్, లేక గ్లాక్సీ 

నియా (వంటి) పూవుల రకము, మాన్హోంసా వంటి ఇతర రకములు వన్య 

మగు తోటలలోను, సహజపరచుటకును పనికివచ్చును. వీటిని గుల్మముల 
గుబురులో కూడ పెంచవచ్చును. 

విత్తనములను ఫిబ్రవరి _ మార్చిలో వేసిన, మరియొక సంవత్సరమునకు 

మొక్కలు పూతకు వచ్చును. తరువాత మొక్కలను థాయపు స్థలములలో నాటు 

దురు. పూత సమయమున కూడ ఇది నాటును తట్టుకొనగలదు. ఈ మొక్కలు 

చక్కగ నీరు ఓడు సారము, తేమ, కావలసినంత జీవజపదార్థిము గల నేలయు. 
ఆరనీడ పడు పరిస్టితియు నున్నచో ఎంతో చక్కగ నెక్కివచ్చును. 
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డై మార్చోధీకా 

డై యారో థీకా నిన్యూయేటా (శై. జౌరాంటో యాకా) 

కయంఖయము : కొంవొనీ టే 

ఇలళ = దకీణ అఫికౌ 

ఇవి పొడుగుగ సన్నముగ నున్న ఆకులతో 80-61 సెం. పొడవుగ నున్న 

మొక్క, మెర మెర మెరయుచు డెయిసీని పోలు దీని ఒంటిరేక పూవులు ముదురు 

నారింజ, తెలుపు, నీలితెలుపు, దద్బి, గంధకము పసుపు, బింగరుపసిమి, సాల్మన్, 

గులాబి, ఆ(పికౌట్, ఎరుపు=ఊదా, సాల్మన్ పాటల, మాంసపు రంగులలో 

నుండును. ఈ మొక్కలు త్వరగాను దండిగాను పూసి చిరకాలము పూతలో 

నుండును. మబ్బుగా నున్నపుడు ఈ పూవులు రాతి ముడుచుకొనును. 

నేతి తోటల రకములు అనేకము, విశేషించి బౌరాంటియాకా హైటిడ్్, 

స్పెషల్ హెటిద్స్, అనునవి, 2. నిన్యూయేటా, (డై. జౌరాంటోయాకా), డె. శ్రాబి 

నాలిన్ , డై. ఎక్లోనిన్, డై. వై ?నాంభిమిలో లియా, డౌ. కాలెండ్యులేనీ అను 

వేర్వేరు జాతుల నడుమ నెరపిన సంపర్కముల నుండి ఉదయించినవి. జనుల 

మెప్పు నొందిన బౌరాంటియాకా “హై చిడ్సులో చేరినవి. ఆరెంజ్ గోరీ, ఆరెంజ్ 

ఇం(పూవ్హ్, సాల్మన్ బ్యూటీ, బిఫ్ బ్యూటీ, వెట్ బ్యూటీ అను రకములు. 

పెద్ద నారింజరంగు పూవుల చతుర్లుణాంక (శెట్రాష్లాయిడ్) రకము గోలిత్ కూడ 

ఒకటి గలదు. మిగిలిన Suse. స్పెషల్ హైటిడ్స్, గ్లీ నెనింగ్ నైల్ (కప 

బొడ్డుతో పెద్ద తెల్లపూలు, డై. శ్రాబియాలిన్ “రింగెన్స్" (ఊదా, “లేక పసుపు 

చొరబడిన తెలుపు, శేకలమొదట నీలి.ఊదా రంగు వెడలై లైన వలయము) ఎక్టో 

నీస్ (డై. ఎల్లో నిన్ : తేట నీలపు బొడుగల స్వచ్చమయిన తెల్ల పూలు.) 

రై మార్చోథీకాను బాటల అంచునను, మడులలో, అఆంచులలో, గోలెము 

లలో, గుటలలోను, విడిపూవులకొరకును పెంచవచ్చును, పూవులు రాతి 

ముడుచుకొనును. కావున పగటి అలంకరణలకు మాత ముపయోగింతురు, 

'సెపైందరు. ఆక్షోదిరులో' నారుపోసి పిమ్మట నాటుదురు. అల్పవృష్టిగల తావుల 

వర్ష కాలమున నే నారు పోయవచ్చును. కొండలపై దీనిని మార్చి _ షృపిలు నెల 

టై! జల్లుదురు. వి త్రీన 6.8 వారములకు ఇవి పూయును. వీటికి సారవంత. 
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మైన, నిరు సులభముగా నింకు, బాగుగ ఎరువువేసిన నేలలు, ఎండకాయు స్థల 
మును కావలెను. 

ఎథియం 

ఎఖియం వొంటొదినియం 

న. ౨ అభొరావోనోనీ 

నాలళ = మధ్యధరాపాంతము 

దీని పొడవు (61.90 సెం, పొట్రి (22-8.80=*5 సెం) రకములు రెండును 

తోటలయందు పెంచుచున్నారు. బల్లెపు ఆకారము, బూడిద-ఆకుపచ్చ రంగు కల 
పొడుగు ఆకులును, నీలము, ఊదానీలము, ధూమనీలము, గులాబి _ పాటలము, 

ధూమము, లేతఊదా, తెలుపు మొదలగు మృదువయిన అనేక రంగుల గంట 

ఆకారపు చిన్నపూవులును గల ఈ మొక్కులు నూగుతో నిటారుగను, గుబురుగను 
ఉండును, 

బై 9ట్ బూ పొడుగు (61-90 సెం) రకము, బ్లూ బెడ్డర్ గాఢ నీలపు 

పూవులు గల గుబురు పొట్రి (80 సెం రకము. బ్రెట్ పింక్ అనునది బ్లూ 

బెడ్డర్ వంటిదే కాని, పూవులు మాత్రము తేట పాటల వర్లముగలవి. 

ఎఖియం అంచులకు, గోటులకు, గుట్రలకు, మడులకు, గోలెములకు తగినది. 

వేసవి, వాన, చలికాలములలో పూయుటకు [క్రమముగా జనవరి = ఫిబవరి, 
జూన్-జూలై, సెపైెంబరు.అక్షోబరులలో విత్తవలెను. కొండలపై దీనిని మార్చి 

ఏపిలులో విత్తుదురు. విత్తనములను నేపగ ఖాయపుచోటుల గాని, తరువాత 
నాటుటకు నారుమళ్లలో, పళశళ్లెములలోగాని వేయవచ్చును. ఈ మొక్కలు తరి, 
చలి, వేడికాలములలోను, తడి, పొడి పరిస్థితులలోను పేద నేలలోను వివిధ 
పరిస్తితులలో బాగుగ పెరుగగలవు. 
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సదామండి 

ఎయీలియాల్లామియా (కోకాలియా కాక్చీచియా) 

శతుటుందియు : కోంవానీశే 

నౌలవ్రు = ఉష్టమండలపు ఆమెరికా 

ఈ మొక్కలు 30-46 సెం. ఎత్తు. ఆకులు పొడుగు, కోల, పలుచన, నూగు 

గల కాండమును పట్టుకొని యుండును. చెరుకు వెన్నునుబోలు చిన్న(1*5 సెం.) 

పూవుల గుత్తులు మెరుపు నారింజ ఎరుపు రంగులో తీగెవంటిపొడుగు కాడల 

వెంబగి పూయును. బంగరు పసుపు పూవుల రకము (ల్యూటియా) కూడా కలదు. 

విత్తనములను జనవరి-ఫిబ్రవరి, జూన్-జూలై, సెపెంబరు _ అక్షోదిరు నెల 

లలో ముక్కారులను పోయవచ్చును. మొక్కలు అన్ని బుతువులను బాగుగనే 

పెరుగును. నారుపోసి తరువాత ఖాయమగు మళ్లలోవికి నాటవలెను. కొండలపై 

మార్చి _ ఏప్రిల్లో విత్తవచ్చును. ఇవి త్వరగా పూయును. (2కే నెలలకు.) 

ఇవి సీరు ఇంకు తేలిక నేలలలో ఎండ తగులుచోట బాగుగ పెరుగును. 

ఇది విడిపూవులకు, పూమళ్ల కు చాల బాగుండును, 

కాలిఫోర్నియా పాపీ 

ఎష్లో ల్లి యా కాలఖోర్ని కా 

మటుంఖము 2 వపాబవోరోేనీ 

నాలత్ర : కాలిఫోర్నియా (ఆమెరికా సం॥ రా॥ 

దాని నెలవున కాలిఫోర్నియా పాపీ బహువార్షి కమైనను, తోటలలో దానివి 

ఏకరు క్తముగ పెంచుదురు, ఈ మొక్కలు సన్ననికొడలు, బాగుగ చీలిన నున్నవి నీలి 

యాకుపచ్చని ఆకులు, 99-45 సెం. ఎత్తుగలవి. ఇంతకంటె పొట్రిగ (22 

90:7 సెం.) పెరుగు రకములుకూడ గలవు. పూవులు పెద్దవి, 7-62 సెం. 

వ్యాసముగలవి-సానరు ఆకృతితో పాపీవలెనున్న వీటి రేకలకు శాటినువంటి 

మెరుపుగలదు. పూవులు ఒంటిరేక, ఆరముద్ద, ముద్దపూవులు కావచ్చును. 

పూవుల వన్నెలు, మెరుపుపసిమి, దద్బి, నారింజ, మీగడ, కాంశ్య, నారింజ. 
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ఎరుపు, కెంపు, గులాబిపాటల, ముదురునారింజ, మీగడ-గులాబి, [కోంపసిమి 
మీగడ - తెలుపులు కావచ్చును. కొన్ని రకములలో పూవులు రెండువన్నెలవి 

(వెలుపలివై పు కాంశ వర్ణము, లోపల నారింజృగాని చీనీ అంచుగలవిగాని ఉండును, 

మొక్కలు త్వరగాను దండిగాను పూయును. పూవులు రాతి ముడుచుకొనును, 

వాడిన పూలరేకులు రాలిపోవును, 

ఒంటి రేక రకములలో సామాన్యమయినవి, ఆరోరా (మీగడ-పాటలు), కార్మిన్ 
కింగ్ (సింధూర, (క్రోం క్వీన్, (క్రోసియా (నారింజ), మ్యాండరిన్ ర 

నారింజ, వెలుపల. కాంశ్య, మికాదో (నారింజ కెంపు, రెడ్ సీస్, 2 సేం (రాగి 

నారింజ-ఎరుప్పు, యెల్లో, వైట్, పైర్గ్లో (మెరుపునారింజ) బౌరాంటియాకా 

(పసిమి), డాజ్జర్ (వ్రకాశించు ఎరుప్పు, గ్లీమింగ్ (పగడపు పాటల, గోలెన్ 

వెస్ట్ (బంగరు పసిమి, గాఢమగు మధ్యము, సన్ సెట్ మిక్ చర్, పాట్ ఓ 

గోల్డ్ మిక్స్చర్. కార్మిన్క్వీన్, ప్లాంటో, రాదిర్స్ గాధ్రైనర్ (ముదురునారింజ) 

మొదలయిన మిషన్ బెల్ రకములు పెక్కువన్నెల ముద్ద, అరముద్ద పూవులను 

పూయును, మోనార్క్ ఆర్ట్ పే షేడ్ అనురకమున శ అరముర్దవి. 

కాలిఫోర్నియా పాపీని Buses: మడులలోను, అంచులలోను. గోలె 

ములలోను గుట్టలలోను పెంచవచ్చును, మొగ్గగనే కోసి, కోసినవెంటనే 

చన్నీట నుంచినచో విడిపూవులుగ కూడ నివి పనికివచ్చును. ఇది ఎల్లరకు 

.నిష్టమగు దృఢమగు ఆర్హవము. 

విత్తనములను నేరుగ ఖాయపుచోట వేసి, మొలచినపిదప షుమారు 22*9సెం 

ఎడమునకు పలుచన చేయవలెను. మెదానములలో సె ప్రైెంబరు- అక్షోదరు నెలల 

లోను, కొండలపై ఆగస్టునుండి అక్టోబరు, లేక మార్చి=ఏపిలులోను వీజారోప 

ణము చేయవచ్చును. ఈ మొక్కలు నీరు బాగుగ ఓడు కేలికనేలలలో ఎండ 

తగులు చోటుల బాగుగ పెరుగును. 
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ఫెలీనియా ఖాల్లెరియానా 

కుముందిమయు : శొంపాని చే 

నౌలభు: దక్షిణ ఆ(ఫికౌ 

ఈ మొక్కలు చిన్న గుండ్రని నూగుటాకుల గుచ్చములతో, పొట్టికాండము 

లతో ఎత్తులేని (15*2 = 22-9 సెంఏ (ప్రాకెడు స్వభావముగలవి. పూవులు డైసీ 

ఆకృతిలో తేటు సీలపువన్నెవి, పసుపుకేం[దములు గలవి. పూవులు ర్మాతిగాని, 

మబ్బు వేసినప్పుడుగాని ముడుచుకొనును. 

గుట్లలలో, అంచులలో (ముందువరుసగ), గో లములలో పెంచుటకు బహు 

యోగ్యమయినవి ఈ మొక్కలు. 

మొక్కలు పూయవలసిన మడిలోనో, గోలెములోనో నేరుగ విత్తనములను 

నాటవలెను. మైదానములలో సెపైంబరు- అక్షోబరులలోను, కొండలపై మార్చి- 

షృపిలులోను విత్తవచ్చును. మొలకలను 1క్*2 నుండి 22"9 సెం. ఎడమునకు 

పలుచన చేయుదురు. ఈ మొక్కలు ఎండ, ఆరనీడ పారు చోటులందున్ను, 

నీరు బాగుగ నింకు తేలిక నేలలందును బాగుగ పెరుగును. 

బనాతుబంతి 

గాయి లార్శి యా వుల్చెల్లా 

మడదుందమయు  కొంవొని టే 

గాలఖ్లు : అమెరికా 

సర్వృసియమగు ఈ మొక్కను పెంచుట సులభము. ఇది పొడుగు కోల 

ఆకులతో 45-61 సెం. ఎత్తైన నడిపొడుగుమొక్క. పూవులు డైసిని పోలినవి, 

పొడుగుకాడలవి, ఒంటిరేక, లేక ముద్దవి, 5-1 నుండి 7:6 సెం. వెడల్చుగల 

పెద్దవి, పసుపు, దద్చి, మీగడ, రాగి.ఎరుపు పసుపు.ధూ[మ కెంపుధూమ 

నారింజ, రాగి తోపు, కాంశ వంటి ఆకర్షించు వెచ్చని రంగులతో, కొన్నిట 

రెండు వన్నెలతో నుండును. కొన్ని రకములలో కాంశ్య-ర కృచిరుపూవులును. 



80 ఉద్యాన పుష్పములు 

పసుపు బొడ్డున్నుగాని, తెలుపు లేక కెంపు చివక్షుగలకాంళశ్య ర కృముగాని, పసుపు 

చివరగల ధూ(మముగాని గల పూవులుండును. మొక్కలు గుబురుగ నుండును. 

దండిగ చిరకాలము పూయును, 

బహుసామాన్యముగ పెంచు రెండు రకిములు, వక్తా (౫. భుల్ఫెల్లా వీక్తా)-ఇందు 

పెద్ద ఒంటి రేక పువ్వులుండును,__లొ రెప్ణియానా (7. ఛ్రల్ఫెల్లా లా రెబ్టెయానా)- 

ఇందు గొట్టపు రేకలు, చీలిన చివళ్లు, ఒకే పూవున పెకు ఆకర్షించు రంగులమిశముగల 

ముద్దపూవులుండును. పిక్టారకములలో (ప్రసిద్ధమయినవి ఇండియన్ ఛీఫ్ (కాంక్య- 

ఎరుపు)-పిక్షామిక్స్డ్. ముద్దపూవుల రకములు లొరెన్షియానా, సన్ షైన్ స్ర్రైయిన్ 

గెయిటీ డబుల్ మిక్స్డ్ అనేక రంగులలో కలవు. పచ్చని చివళ్లతో మెరమెర 

లాడు పొగ ఎరుపుముల్లు రేకలుగల పెద్ద (7-6..సెం. వెడల్పు) ముద్దపూవుల 

చతుర్లుణాంక (చెట్రాప్లాయిడ్ ) రకము డబుల్ చెటాఫియెస్తా కూడ కలదు, ఇవి 

గాక, పెద్ద ఒంటిరేకుపూవుల దిహువార్షిక రకములుగ్రాంధిఫ్లో'రా అనలడునవి- 

కొన్ని గలవు, బ్రిమెన్ (పసుపుచివళ్లు-రాగిఎరుప్రు, బర్గండే (రాగి-ఎరుప్పు. 

డాజ్ఞర్ (శోపు-ఎరుపుబొడ్డుతో బింగరుపసుప్పు, కొబోల్డ్, గాబ్లీన్ (నలుపు 

బొడ్డుతో పసుపు), రిగాలిస్ (ఎరుపు మొనార్క్ స్టెయిన్ (మిశవర్షములు) 

శాంగ్వినియా (ర క్త పుఎరుపు), 

పూమడులకు, అంచులకు, విడిపూవులకు ఇది బహుగ్రేష్టము. కన్నులపండు 

వగు వన్నెలుగల దీని పూవులను రాగి గిన్నెలలోగాని, సాదా ఒంటిరంగు కలశము 

లలోగాని అమర్చిన బాగుండును. 

దీనిని (గ్రీష్మ, వర్ష, శీత ర్తువులలో చిరకాలము పెంచవచ్చును, వేసవివి 

పూయుటకు వి త్తనములను ఫిబ్రవరి, మార్చిలో పోయవచ్చును. మే_జూల్ లో 

వేసినవి వర్షకాలమునను, సెప్పెందిరు-ఆక్టోదిరులో వేసినవి చలికాలమునను 

పూయును. కొండలపై దీనిని మార్చి-వ్మపిలులో వేయవచ్చును. వేసవి వేడిని, 

సీట్రి ఎద్దడిని ఇది చక్కగ తట్టుకొనును. నెలవయసు నారును నాటుదురు. దీనివి 

చక్కగ పెంచుటకు మధ్యరకపునేలలు, ఎండతగులు చోటును కావలెను, మొక్కలు 

విలంబముగ నాటిన రిక్టి-కకి నెలలకు పూయదొడగును. 
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గాజానియా 

గాజానియా సండాన్స్ 

మయముంబయము * కొంవొని బే 

నాలు = దక్షిణ ఆఫ్రికా 

గాజానియా ప్రాకెడి స్వభావము గలది, ఎత్తు ఎదగనిది (152 = 22-9 సెం). దీని 

ఆకులు పొడుగుగను సన్నముగను, [క్రిందివై పున నూగుతోను ఉండును. పూవులు, 

డై సీనిపోలి, ఆకర్షించునట్లు చితితములయిచ రేకలు, చక్క_టిచుక్క_లు, వ్యత్య 

యించు వలయములుగల బొడ్డులతో నుండును. పొట్లికాడలవై నుండు ఈపూవులు 
నేలను పూర్తిగ కప్పివేయును. పూత చిరకాలముండును. పూవులు ఆపరా హ్ల 

మున ముడుచుకొనును. పూవులలో ఎరుపు, నారింజ, పాటల, మీగడ, పసుపు, 

తెలుపు, మట్టికంగుల చాయలు కావచ్చును. ఈ రంగులు నీజసంతానమునకు మార్పు 

లేక సంకమించును. 

వి త్తనములను మైదానములలో సె పైంబరు- అకోబరులోను కొండలపై మార్చి. 

వ్మీపిలులోను వేయవచ్చును. వి త్రనములను ఖాయపుచోట నేరుగ వేయుటవాకుక, 
విత్తునుండి 8-2] నెలలకు పూతవచ్చును. వీనిని ఖండములు, తొక్కు డంట్తుగా 

కూడ (పవృరద్దిచేయపచ్చును. 

గాజానియాను గుట్రతోటలోను, అంచులలో ముంమవరుసలోను, ఎత్తుతక్కువ 
గోటుగాను వేపినచో ర క్కికటును.' 

నేటిరకములు వివిధశాతుల నడుమ జరిగిన సంకరముల ఫలితము. గాజానియా 

సంకరములు అనేకరంగుల ఛాయలలో, విశేషించి ఎరుపు, నారింజ, పాటలము, 

మీగడలలో కలను. 
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గిలియా 

శిలియా క్యా ది భేటా 

టతమంఖయము = పొలెమెొనియేనీ 

నౌలిళ్రే : కాలిఫోర్నియా 

సుమారు 45-61 సెం. ఎత్తుగల ఈ మొక్కల ఆకులు సన్నగ చీలియుండును. 

పూవులు చిన్నవి, 25 సెం. వ్యాసముగలవి. ఇవి పొడుగు (45-61 సెం) కాడ 
లవై ఆకులకు పెగా గుత్తులుగ పూయును. పూవులు లవండరు-నీలపురంగువి. 

పసుపు, నారింజ, ఎరుపు, ధూమ, గులాబి, ఊదారంగుల ఆతి చిన్న పూవుల 

గుత్తులతో ఎత్తు తక్కువగ (7:6- 15-2 సెం) నెదుగు ౧. హై(బిడా (లెప్లొనైభణ్ 

హై(బిఉన్ ) ఒక ఎక ర్తుకజాతి. మరియొక ఎక ర్తుకజాతి ౧. బైకలర్ (గ. నివాలిన్) 

బర్డ్స్ ఐస్ (పిట కండ్లు) ఆనబడు ఈ జాతిమొక్కలు దింగారు, ధూమవర్ష్శపు 

కేం్యదములతో 90-45 సెం. ఎత్తుగలవి. స్కార్లెట్ గిలియా అనబడు ౧ .దా(వా 

(గ. కొలొనోవఖోలియా) పొడుగైన ద్ర్వైవార్షికము. వీటి ఎర్రని పూవులు ఈకల 

కంకులపె నుండును. 

గిలియాను అ ర్రవపుటంచున ముందువై పున దుబ్బులుగా నాటుటకును, గుట్ట 

తోటలలోను, బాటలవెంబడినీ పెంచవచ్చును 

మైదానములలో సె పైంబరు. అక్టో బరులలో ను, కొండలపై మార్చి-ఏ(పిలులోను 

విత్తనములను మొక్కలు పూయవలసిన థాయపుచోట్ల నేరుగ చల్లవచ్చును. ఈ 

మొక్కలకు ఎండ, తేమయుండి, నీరింకునేల యున్నచో చక్కగ పెరుగును. 

గొడెషియా 

శాొశఠేవషయో (గాంజీఫోరా 

మటుంఖయు + జన (లేనీ 

నెల : ఉత్తర అమెరికా పడమటి రాష్ట్రములు 

శాటిన్ పువ్వు అనికూడ పిలువబడు గొడేషియా 61-90 సెం. పొడుగు, లేక 

22-46 సెం. పొట్టి, కంటి కింపగు ఆ ర్రవము. వీటిఆకులు బూడిద ఆకుపచ్చరంగువి, 
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కోలవి. పూవులు పెద్దవి (క్ర*'1-10*2 సెం) ఒంటిరేక, లేక ముద్దవి, గంట లేక 

హాోలిహోక్ (పూబెండ) ఆకృతిని గుత్తులుగా, వదులువెన్నులుగ పూయును. 

పూవులరంగు, పాటల, ధూమ, కెంపు, లవండరు, సాల్మన్ పాటల, తేటసింధూర, 

నారింజ-లేఎరుపు,  మెరుపునారింజ=ఎరుపు, సాల్మన్గులాబి, ముదురుఎరుపు, 

శేటుకెంపు, తేటుగులాబి, మృదుపాటల, చెరర్రీరుపు, సింధూర-గులాబి, వంగ 

పూవు, నీలము, తెలుపు కావచ్చును. పూవులు మధ్యను నల్లని మచ్చతో నుండును. 
కొన్నిరకములలో, ముఖ్యముగ (గాండిస్టోరా రకములలో, పూవులు సువాసన 

గలవి, రేకలఅంచులు తరంగితములు (ముడుతలు పడినవి) లేక చీనీలు గలవి. 

గొడేషియాయొక్క_ తోటరకములు రెండుజాతులనుండి ఉద్భవించినవి. పెద్ద 

పూవుల గుత్తులుగల పొట్టి గుబురుజాతి గా. (గౌంజీల్లోరా, వదులు వెన్నులపై 

పూయు పొరుగుజాతి గొ. అజీనా. ఈ రెండు జాతులను సంకరించి, గులాబి, 
ఎరుపురంగుల పెక్కుచాయలలో ముద్దపూవుల పొడుగువెన్నులుగల పొడుగు 

గుబురు సంకరములను సృష్టించిరి. ఈ లక్షణములు పొడుగుగ వదులుగ పెరుగు 

గొ. అవీనాలో లేవు. అవి పొట్రి, గుదిరు గొ. _గాంజీలోరానుండి వచ్చి కలసినవి. 

గొదేషియాయందు అయిదు విబేరములు గలవు. (1) పొట్రి, లేక (గాంఢిస్లోరా 

ఒంటిరేక; పొట్టి (22-98-887 సెం) ఒత్తు, గుబురుమొక్కలు, ఒంటిరేక 

పూవులు. ఇందుగల రకములు, మోనార్క్ (కలగలుపు, (క్రిమ్సన్ గ్లో (మెరుపు 

సింధూరము),డచస్ ఆఫ్ ఆల్బనీ (తెలుపు, డ్యూక్ ఆఫ్ యార్క్ (తెలుపుతో 
కె. ప్రు, గ్లోరియోసా (ముదురుఎరుప్రు, కెల్వెడాన్ గ్లోరీ (ముదురుసాల్మన్ 
గులాబి, లేడీ ఆల్బమేరీ (తెలుపు, లేడీ శాటిన్ రోజ్ (మెరుపు పింధూర- 

గులాబి, ఆరెంజ్ గ్లోరీ (జ్వలించు నారింజ-ఎరుపు), రోసముండ్ (తేటుగులావి) 

సాల్మన్ (పిన్సెస్ (సాల్మన్ =గులాబ్స్, సిబిల్ షెర్ వుడ్ ( తేటుసాల్మన్ - పాటలము) 

(2) పొట్టి, లేక (గాండిప్లోరా ముద్ద, లేక అజేలియావంటి పూవులది: పొట్టి 

(87-45 సెం) గుబురు, అజేలియావంటి ముద్దపూవులవి. ఇందుగల రకములు: 

చెర్రీ రెడ్, డెలికేటా (మృదుపాటలము), మావ్, రోసియా (పాటలము), బై_9ట్ 

కార్మిన్, కార్మినియా (పాటలము), (8) పొడుగు ఒంటిరేక-గా. అవేనా నుండి 

ఉదృ్భవించినవి. పొడుగు (81-75 సెం). వదులు వెన్నులపై ఒంటిరేక పూవులు. 



84 ఉద్యాన పుష్పములు 

(4 పొడుగు, ముద్ద-(గా. (గాంజీఖోరా, గొ. అవీనా ల నడుమ సంకరములు)- 

పొడుగు (75 సెం), గుబురు, పొడుగువెన్నులపై ముద్దపూవులు, (5) లవండర్, 

వంగపూవురంగు పూలవకములు, ఇందు లవండర్ జెం (37:45 సెం). 

గొ. బిమినియా ఆను జాతినుండి రూపొందినవి, గా. డానీకార్వా నుండి రూపొందిన 

పొట్రి (22:9 సెం.) వంగపూవురంగు పూలవి, నీలముపూవుల రకము లనబడేవి. 

గొడేషియా మళ్ళకు, గోలెములకు, అంచులకు, విడిపూలకు, గుటతోటలకు, 

కిటికీతొ మైలకు తగియుండును. పొడుగు రకములు విడిపూలకు (చితప్పష్పములకు) 
సరిగ సరిపోవును. 

విత్తనములను మైనానములందు సెపైంబరు- అక్షో బరులోనూ, కొండలపె 

ఆగస్తునుండి అక్టో బరుకు, మార్చి-ఏ(పిలులోను చల్లి, మరొకనెలకు నాటవచ్చును. 

నాలుగాకులు వేపిన తరువాతనయితే మరింత మంచిది. మొక్కలు చల్ల ని, తేమ 

గల, నీరింకు తేలిక నేలలోను, ఎండ తగులుచోటను చక్కగ పెరుగును నేలను 

చక్కగ సాగుచేయవలిను, 

బదొగడబం౦తి 

గాం(భీనా ల్లోలోనా 

తటుందియము = అతురాంతోనీ 

సౌాలఛ్రు * భారతదేశము 

మొక్కలు గాడ వు (45-61 సెం) గాని, పొట్ర (22:9 సెం) గాని, సన్నని 

పొడుగు ఆకులతో గుబురుగ నుండును. ఆకులకు బాగుగ పైగా 1:9 సెం. 

వ్యాసముగల గుండీలవలె గుండ్రములయిన చిన్నపూవులు పొడుగు కాడలపై 

నుండును. పూవులు శకేటుకెంపు, ధూ(మ, ఊదా, పాటల, గులాబి, లేతనారింజ, 

బేక తెలుపురంగులవి. పూవులు కాగితపువివలెనుండి 'చిరస్థాయి' గ నుండును, 

బొగడదింతిని మళ్లలో, అంచులలోను, విడిపూవులకొరకును పెంచవచ్చును. 

పొట్టిరకములు గోటుగను, గుట్టలకును ఒప్పియుండును. చితపుస్పములను ఎండ 

బెట్టిన తరువాతకూడ రంగు కోల్పోవు గనుక వాటిని ఎండబెట్టి పూల అమరి 

కలలో నుపయోగింతురు. 
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వర్షకాలమున పూయుటకు, వి_క్తనములను మే-జూన్లో వేయవచ్చును. 
ఆనవరి-ఫిదివరిలో కూడ వేసి, వేసవిని పూతను కొనవచ్చును. కొండలపై 
మార్చి-ఏ్మపిలులో వేయుదురు. నారుపోసి, తరువాత ఖాయపు స్థలములలో నికి 

నాటుదురు. అంతసారములేని తేలిక నేలలోను, వేడి, పొడిపాంతములలోను 
దీనివి పెంచవచ్చును, ఏరకపు నేలలోనై న పెంచుట కనువగుజాతి. ఎండతగులు 

చోటులలో బాగుగ పెరుగును. విత్తినతరువాత సుమారు 2% మాసములకు 

పూతకు వచ్చును. 

సామాన్యముగ పెంచు రకములు: గ్లోబోసా మిక్స్డ్ (పొడుగు, పొట్టి 
లిల్లి పుట్ బడీ (ధూమ), సిస్సీ (తెఎప్పు, ఇవి 152-229 సెం, ఎత్తుండి 

గోటుకు, గుట్టతోటలకు తగినవి. 

జిప్పౌఫెలా 

తివ్చొ ఫెలా ఎలిగాన్స్) 

తటుంబయు = కారియాభీర్లోనీ 

నాలఫు * కాకససి 

ఇది పొట్రిగ నెదుగు (80-45 ౨) ఏక ర్తుకము. దీని ఆకులు చిన్నవి, బూడిద 
ఆకుపచ్చనివి, దిల్లెపు ఆకారముగల చిన్నఆకులు. పూవులు చిన్నవి (0-63 సెం. 

వెడల్పు) ఘంటాకారపు ముత్యపుతెలుప్పువి, సున్నితమగు రెమ్మలపై గు త్తులుగ 

నుండును. ఇవి త్వరగ దండిగా పూసి కొలదికాలమే జీవించును. తెల్లని అసం 

ఖ్యాకమగు పూవులలో కప్పబడిన ఈ మొక్కలు పింజలుగనున్న మేఘములను 

పోలియుండును. గులాబిరంగు పూవులకకము కూడ ఒకటి గలదు, 

పెద్ద తెల్ల పూవుల కాన్వెంట్ గా రెన్ మార్కెట్, కార్మి నియా (కెంసగులాబ్సి, 

కింగ్ ఆఫ్ ది మార్కెట్ (తెలుపు లండన్ మార్కెట్ (తెలుపు రోజియా 

(పాటలము) అనునవి తోటలలో పెంచు ముఖ్యర కములు, 

ఇది విడిపూలకు, మళ్లు, అంచులు, గుట్టలు, గోటులకు, దుంపలను నాటిన 

మడులలోని, గుల్మపుగుబురులలోని, ఖాళీలను నింపుటకు అత్యంతయోగ్యము. దీని 
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పూవులు పూవుటమరికలు, బొకేలు (పుష్పగుచ్చములు) మొదలగువావిలో 

విసారముగ వాడబడుచున్నవి. 

విత్తనములను మొక్కలుపూయవలసిన థాయపుమడులలో నేరుగ వేయుదురు, 
సెపైందిరు-అక్టోబరులో విత్తనముల నెదపెట్టవచ్చును. కొండలపై ఆగస్లునుండి 

అక్టోబరు, లేక మార్చి-ఏ(పిలులో చల్లుదురు. మొలకవచ్చినవెనుక వాటిని 22.8 సెం. 

ఎడముండునటుల  సపలబుచనచేయుదురు. మొక్కలు అల్పజీవులగుటచే వాటివి 

రెండుమూడువారముల వ్యవధిలో వెంటవెంట వీశారోపణములచేయుట ఉచిత ము్యూ 

మొక్కలు చక్కగ నెదుగుటకు ఎండపడు బయలుస్థలము అవసరము. 

ఒంటి రేక లేక ముద్ద తెల్ల పూవులపూయు బహువార్షికజాతి జీ. వానివ్యలోటా, 

చిన్నపాటలవర్షపు పూవులతో (ప్రాకెడు స్వభావముగల జ. రీవెన్స్ అను రెండును 
కొండల పెంచవచ్చును. సింగ్ల్ వైట్, డబుల్ వైట్, ఎర్లీ స్నో బాల్ 

(ముద్ద, తెల్ల) అనునవి జి. పానివ్యలేవాలో (పసిర్దరకములు. గులాబి-పాటల 

వరపు పూలుగల రకము పాసిఫికా, రీపెన్సురోజియా జీ. రీపెచ్తురకము. 

సూర్యకాంత 

హెలియోాంతోన్ ఆన్ముంవోన్ 

వయుంఖయము : కొంపానిడే 

నాలవు * ఆమెరికా పడమటి రాష్ట్రములు 

సర్వవిభ్యాతమయిన సూర్యకాంతము (పొద్దు తిరుగుడు గరుకు ఆకులతో 
మొరటుగ కనబడు పొడుగైన (1-2 = ఏమీ) మొక్క. ఇది లావు, గరుకు కాడ 

లపై నల్లవి బొడ్డుగల పెద్ద (20-8 = 30-5 సెం. అడ్డుకొలతగల) పచ్చని పూవు 

తలలను వహించును. 

పొడుగెదుగు (1*2 = శమీ) రకములలో సింగిల్టాల్ యెల్లో, దానితో చేరిన 

మామత్ అను పచ్చని పెద్ద (20-8 = 356-6 సెం. వెడల్పు) రకమున్ను, చామంతి 

వంటి ముద్దపూవులు, 16-2-20*3 సెం. వ్యాసముగల వాటిని పూయు టాల్ 

డబుల్ కై సాంతిమం ప్లవర్స్ అను రకమున్ను, తోటలలో సామాన్యముగ 
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పెంచెడివి. నన్గోల్స్ (90-120 సెం. పొడుగు, బంగరుపసుపు, ముద్దపూవులు), 

యెల్లో పిగ్మీ (61 సెం, పొడవు ఒత్తుకొన్నది, మధ్యమ పరిమాణప్పు బంగరు 

పసిమి పూవులు) ఆను పొట్టిముద్ద రకములుకూడ గలవు. మొదట కాలిఫోర్ని 

యాలో కనబడిన రేకులపె తోపురంగు చారలుగల నహజవిభేదమునుండి సట్రన్స్ 

రెడ్ అను ఎరుపు రకమును ఇంగ్లండులో రూపొందించి, దానిని ఇతర రకము 

లతో సంకరించగా చాకొలెట్. ఎరుపు, కాంశ్యవర్ష ముల పూవులుగల మనోరంజక 

మగు రకములు కొన్ని ఉదయించినవి. 

కుకుంబర్లీఫ్, మీనియేచర్ లేక జపాను సూర్యకాంత హె. త్యూజిలిన్ 

(హె. కృంమమెరిఖోలియన్ ) ఆను మరియొక జాతికి చెందినవి. ఈ మొక్కలు 

నడిపొడుగుగ (90-120 సెం), దిహుశాఖలతో గుబురుగనుండి, దోసయాకుల 

వంటి మెరుపు ఆకుపచ్చలకులు, చిన్నపచ్చనిపూవులుగలవి. ఇవి విరియపూయును, 

ఇందు అత్మిపపిద్దమయిన రకములు, నలుపుబొడ్తుగల పెద్ద బంగరుపసుపు పూవుల 

సైల్లా, కాంశ వర పుష్పముల పర్ పూరియస్. 

చిరుసూర్యకాంత (హా. డ్యూ బిలిన్ ) ను పె జెప్పిన ఎర సూర్యకాంత 

(హా. అన్యూవన్)తో సంకరించిరి. సులాన్స్ ఆటం బ్యూటీ అను పేరుగల ఈ 

సంకరములు 120-150 సెం. ఎత్తుగల నడిపొడవు మొక్కులు, ఐహుశాఖలు; 

పొడుగుకాడలపె చిన్నపూవుల పూయును. పూవులు లేత (పింరోజ్ పసుపు, 

నారింజ_పసుపు. కాంశ్య, తోపు, మట్టిరంగుల పొడుగురేకలుగలవి, పెక్కీట 

రేకలు చక్కగ మండలము లేర్పడియుండును. తెల్లపూవులరక మొకటి, 

ఇటాలియన్ వైట్, పొడుగుకాడలపై దాల్చిన 10:2 సెం. వెడల్పుగల పెద్దపూవుల 

రకముకూడగలదు. ఈ మొక్కలు 120 సెం. పొడవు. ఒకొక్క-ప్పుడు పూవులు 

పాండుర (మీగడ) గులాబివర్హ ముగ నుండును. 

జనవరి_ఫిదివరి నుండి జూన్వరకు నారు పోయవచ్చును. పూవులు వేసవి, 
వానకాలములలో వచ్చును. కొండలపై మార్చి-ఏ(పిలులో పోయుదురు. మరొక 

నెలకు నారును పీకి మళ్లలో నాటుదురు. మొక్కలు పూయవలసిన ఖాయమగు 

మళ్లలోనే నేరుగ కూడ విత్తనములను చల్లవచ్చును. ఈ మొక్కలు బాగుగ 

సారము పెట్టిన పుష్టిగల నేలలలో, ఎండ తగిలెడుచోట చక్కగ పెరుగును. 
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పొడుగు సూర్యకాంతము “తెరి గాను, నేపథ్యము కొరకును, కంచె, 

తోటగోడల వెంబడి పెంచుటకును, గుల్మపు గుబురులలోను ఉపయోగపడును. 

బిన్హ రకములు ఆర్తవ, కలగలుపుటంచులలోను, విడిపూవులకును పనికి 

వచ్చును. | 

హెలికై నం (కాకి యేటం 

వటుంబయము : శొంపానిచే 

నెలత = ఆస్టేలియా 

అతి సామాన్యముగ పెంచు వాడని పూవులలో నొకటి హెలికి సం. 

76-90 సెం, పొడవైన దీని ఆకులు మొనదేలి దీర్హాకృతి నుండును. 68 సెం. 

కాని, ఇంకా ఎక్కువగావి వెడల్పు, అరవిరిసినపుడు లో దిరిగిన, గుమికూడిన 

రేకలు గల పూవులు. పూలరంగు కెంపు, గులాబి, సాల్మన్, పసుపు, వంగ 

పూవు, సాల్మన్ పాటలము, ముదురు ఎరుపు, తెలుపు కావచ్చును. పూవులు 

పూర్తిగ పెరిగిన తరువాత కాగితమువలె పెళుసుగ నుండి, ఎండినప్పుడు చిర 

కాలముండును. మొక్కలు దండిగ పూయును. 

పెద్ద ముద్దపూవుల తోట రకములను మాన్స్త్రాసం అందురు. వేర్వేరు 

రంగుల ప్రసిద్దరకములేవన - బొరుస్పోరం రెక్స్ (తెలుపు, సెరుజినియం 

(కాశ), ఫెర్బాల్ (ర్త), ల్యూటియం (పసుపు), పర్ప్బూరియం (ముదురు 

ఎరుపు. రోపియం (పాటలము, కలగలుపురంగులలో రెండు ముఖ్యమైన 

రకములు టాల్ డబుల్ మిక్స్డ్, డ్వార్ఫ్ డబుల్ మిక్స్డ్. ఇందు రెండవది పొట్టి 

(45-61 సెం), ఎక్కువ గుబురు, ఒత్తు; పూవులు ముద్దవి. 

సదాస్ట్రయి (హెలికై సం) విడిపూవులకు చాల (ప్రశ స్తము. పూవులను 

నగము పెరిగినప్పుడు కోసి దుమ్ముపడని, చల్లని, గాలిపారుచోట ఎండుటకు 

గుత్తులుగ వేలవేయువరు. ఎండినవి, అప్పుడు రోసినవికూడ పూవులు పూల 

అమర్పులలో వాడదగును, పొట్టి రకములను పూమడిలో పెంచవచ్చును. 
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విత్తనములను సెపైెంబరు అక్టోబరులో నారుపోసి, మరియొక నెలకు మళ్లీ 

లోనికి నాటుదురు. కొండలపై మార్చి-ఏ్మపిలులో నాటవచ్చును. మొక్కలు ఎట్టి 

నేలలోనై న వచ్చును. దండిగ ఎరువు పనిలేదు. బాగుగ పెరుగుటకు ఎండపడు 

చోటు మంచిది. 

నాగదంతి 

హెలియో (బోవియం అర్భోరిసెన్యు) (హౌ. పెడాబియానం) 

మటుందియు ; భొరాదొనోనీ 

నాలథ్లు * పెరూ 

నాగరంతి దిహువార్షిక మైనను, ఏక ర్తుకముగా పెంచబడుచున్నది. తోటరకములు 
పౌ. పెడాబియాగం, హె. లొరింటోనా అను రెండుజాతులనుండి ఉదయించినవి. 

ముదురురంగు బల్లెపు ఆకారపు ఆకులతో, చిన్నగొట్లపు పూవులగుత్తులతో నీ 
మొక్కలు 800-405 సెం. ఎత్తులిడును. పూవులరంగు పాటలము, ధూమము, 

గులాబీ, ముదురుఊదా, తెలుపు కావచ్చును. పూవులకు వెనిల్లావంటి కమ్మ నివాసన 
గలడు. ఇవి త్యరగను, విరివిగను పూయును. 

ఇందు జన్నపియ రకములు మెరైన్ స్పెషల్ (ముదురు ఊదా), రిగేల్ 

పౌటిడ్స్ (ముదురు నీలము, తొలికారు), మేడం (బువం (ముదురు ఊదా- 

నీలము, తెల్లని కేంద్రము), జయంట్ మిక్స్డ్, బ్లూ బోనెట్ (పెద్ద, ముదురు 

నీలము), ఫస్ట్ స్నో (తెలుపు), పసిఫిక్ 'హెచిద్స్ (లవండరు, ఊదా, ధూమము, 

చాల సువాసన. 

సెపైందిరు_ఆక్టోదిరు నెలలో నారుపోసి తరువాత నాటుదురు. కొండలపై 

మార్చి-ఎపిలాలో విత్తవచ్చును. విత్తిన సుమారు మూడు నెలలకు మొక్కలు 

పూయును. సారముగల నేలలో. ఎండతగులుచోట వివి బాగుగ పెరుగును. 

నాగదంతి, మళ్లకు, ఆర్తవపుటంచులకు, గో లెములకు పనికివచ్చును, 
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అ కోక్లి నియం 

హెలిపైరం రోనియం గఅ(కోక్టీనియం లోనీయం) 

కయంబయు : శోంపానిశే 

నౌలశ్రు ; ఆస్ట్రేలియా 

పా. లోనీయం నున్నని ఆకుపచ్చని ఆకులుగల 45-"81 సెం. ఎత్తు మొక్క. 

డై సీనిపోలిన దీనిముద్ద పూవులు (5:01 సె వెడల్పు) తెలుపు, పాటలము, 

గులాబి, చర్మపు రంగులలో దింగరు పసుపు, నలుపు కేందములకో, పొడుగైన 
కాడలచివర ఒంటరిగా నుండును. మొక్కలు త్వరగ, విరివిగ పూయును. 

పూవులు కాగితమువలె పెళ పెళలాడుచు, కోసినపిదప, ఎండిన తరువొతను, చిర 

కాలము మనును. 

తరుచుగ పెంచురకములు గోలియత్ (ఎరుపు చాయలు) జయంట్ మిక్ చర్, 

ఆలో (తెలుపు) రోజ్, రోజ్ అంద్ వైట్ మిక్స్డ్. 

వి త్తనములను ెపైంబరు_అక్టోబరులో నారుపోసి, ఒకనెల తరువాత మళ్లలో 

నాటుదురు. కొండలపై మార్చి-ఏ(పిలురో నారు పోయవచ్చును. విత్తనము 

పోసిన నాటినుండి 6-8 వారములలోగా పూతవచ్చును. ఇవి ఎండతగులు తేలిక 

భూములలో బాగుగ నెదుగును. 

ఇది విడిపూలకు, మళ్లకు, అంచులకు పవికివచ్చును. 

హె. మాంగైసై (రోడాన్ ల్ మాంగె సె) అను మరియొకజాతి, గులాబి, తెలుపు 

రంగుల (వేలాడు గోపురాకారపు పూలగు త్తులతో నుండునది కూడ తోటలలో 

పెంచబిడుచున్నది. ఈ మొక్కలు 80-97 సెం. ఎత్తువి. హెలిక్రై౦సం పూవులు 

వలెనే వీటినికూడ ఎండబెట్టి పూల యనమక్చులలో నుపయోగింప వచ్చును. ఇది 

మళ్లకు, విడిపూవులకు, గోలెములకు పవికివచ్చును. 



ఐబెరిస్ 9] 

ఐబెరిన్ 

విజెరిన్ అంజెలేటా. ౨. అమారా 

కతత: (థాని ఫె రే 

నౌలభ్రు = యూరపు, బిటన్ 

సాధారణమగు ఐలబెరిస్ (వి. అంబెల్లేటా), పొడుగు, సన్నని ఆకులు, అంబిల్ 

అనదిడు వెడల్పు గుత్తులుగా పూయు తెలుపు, పాటల, సింధూర-పాటల, ర్మమ. 

వంగపూరంగుల చిన్నపూవులతో సుమారు 15*2 _ 80-5 సెం. ఎత్తుగల మొక్క, 
పూవులకు సువాసనగలదు. ముఖ్యమగు రకములు, ఆల్బా (తెలుపు), కార్మినియా 

(సింధూరము) లివియాసినా (రూము, పర్పూరియా (ముదురు రూమ, రెడ్ 

కార్తినల్ (ఎరుపు. డ్వార్ఫ్ సెయిరీ, మిక్స్డ్ లేక డ్వార్ఫ్ హైబ్రిడ్ అనదిడు 

మరియొక కురచరకము (15-2 = 22-98 సెం) కూడగలదు. చక్కని రంగులుగల, 

అనంఖ్యాకమైన పూవులతో పూర్తిగ కప్పదిడిన, ఈ మొక్కలు పూలగుట్టవలె 
కావ్పించును. 

దిల్ రక్క_సివంటి పూవుల ఐబెరిస్ (వి. అమారా) ఇంతకంటె పొడుగు 

(87-46 సెం), నిటారుగనుండి 15*2 సెం. పొడుగు దిల్రక్కసివంటి పూల 

వెన్నులవేయును, ఇం పూర్తీ వ. స్రైరల్, ఐస్ బెగ్ , ఎంపెస్, జయంట్ 

హయసింత్ ఫ్లవర్స్ ఆనునవి మామూలుగ పెంచు రకములు. 

ఐబెరిస్ను మళ్లలో, అంచులలో, గోటులలో పెంచుదురు. ఆమారా రకములు. 

గో లెములలో పెంచుటకుకూడ అర్హ ములు, 

వి త్రనములను సెపైంబరు-ఆక్టో దిరులో నారుపోసి మరియొక నెలకు నాటుదురు. 

విత్తనములను నేరుగా మొక్కలు పూయవలసిన మళ్ల లో నేకూడ వేయవచ్చును. 
అప్పుడు మొలచినవెనుక 15-2 = 22-6 సెం, ఎడమునకు పలుచన చేయవలెను, 

కొండలపై మార్చి-షపిల్ నెలలో నాటుదురు. విత్తిన మూడు .నెలలకు పూతకు. 

వచ్చును. మొక్కలకు తేలికయైన నీరింకు నేలయు, బాగుగ పెరుగుటకు ఎండ 

తగులు బయలు (పదేశమును కావలెను. 



92 ఉద్యాన పుష్పములు 

సీల గోరింట 

ఇం వేనయన్నా థాల్యామినా 

తుషుంబము  వాల్భొబమినోన్ 

నాలభు : ఇండియా 

సీలగోరింట మనదేశపు పూవు. మొక్కలు 22-61 సెం. ఎత్తు, శాఖలుగలవి, 

ఆకులు బల్లెపు ఆకృతి, దంతురమగు అంచు పలుచని లేతాకు పచ్చని రంగువి, 

పూవులు ముల్లుగలవి, ఆకుల సందులందు 6-1-7" సెం. వెడల్పున కెమిల్లియా 

హపూవులవలె నుండును. సంవర్టిత రకములఖందు పూవులు సాధారణముగ ముద్ద 

వయినను, ఆరముద్ద, ఒంటిరేక రకములుకూడ గలవు. పూవులరంగులు-పొట 

లము, గులాబి, రక్త, ఎరుపు, ఊదా, సాల్మన్ లేఎరుపు, సాల్మన్ పాటల, 

ధూూమ-ర క్త, పాలినగులాది, కెంపు, వంగపూ, గులాబిపాటల, ధూమ అజూర్ 

నీలము, ముదరనీలము, లేతఊదా, తెలుపు ఉండవచ్చును. కొన్నిరకములలో 

పూవులపై ఎరవుపడు రంగులలో చుక్కలు, మచ్చలు, చారలు ముచ్చట లొలుకు 

చుండును. 

పొడుగు (45-75 సెం.) రకములలో డబుల్ కెమెల్లియా-ప్లవర్డ్ మిక్స్డ్, 

రోజ్ప్టవర్, రాయల్ బాల్బంస్ మిక్స్డ్, టాల్ డబుల్ మిక్స్డ్ అనునవి విడి 

రంగులలోను, కలగలుపు రంగులలోనుకూడ తోటలందు మన్నన నొందినవి, 

డ్వార్ఫ్ మిక్ ద్ లేక డ్వార్ఫ్ బుష్ - ఫ్లవర్ష్ మిక్స్డ్ అని ఒకరకము 

45-6] సెం. పొడుగుది కలదు. చాల ఇతరరకములందువలె పూవులు ఆకుల 

సందున మరుగుపడియుండక, దీనియందు కాండపుకొనను ఆకులకు బాగుగ పైగా 
పూవులనెతత్తి చూపించు ముద్దపూవుల గుత్తులలో నుండును, పెక్కు ఉల్లాసమగు 

రంగులలో పెద్దముద్ద పూవులతో గుబురుగ, ఒ త్తుగనుండు మరీ పొట్టి (22-0- 

80-5 సెం) రకము టాం థంద్ అనునది ఒకటికూడ గలదు. 

సీలగోరింటగు వేసవిని, వానకాలముననుకూడ పెంచవచ్చును. వేసవి 

పూతకు జనవరి-ఫి[దివరిలో ను, వానలపూతకు మే-జూలైలోను విత్తనములను 

వేయవలెను. సారారణముగ వి త్రనములను నేరుగ భాయపు మళ్లలోనే వేపి 
22.9-80-5 సెం. దూరమునకు పలుచన చేయవలెను. వలసినదో మొలకలను 
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నాటనుకూడ వచ్చును. విత్తిన 2-2 నెలలలోనే మొక్కలు పూయును. ఇవి 

ఎరువు బాగుగపెట్రిన సారవంతమగు నీరు బాగుగ నింకు, తేమగల నేలలో, 

ఎండగలతావున బాగుగ పెరుగును. ఆరసీడలోకూడ నివి పెరుగును. వీనికి 

పుష్క లముగ నీరు, ఎరువు ఇష్టము. పొని పరిస్థితులలో ఆకులు వాడి రాలిపోవును, 

మళ్లకు, గోలెములకు నిది, ముఖ్యముగ పొట్టిరకములు, చాల (ప్రశ స్తము. 
కాలిబాటల వెంబడిని, ఆంచులలోనుకూడ దీనిని పెంచవచ్చును. 

జాంజిబారు దేశీయమగు రెండు బహు వార్షికజా తులు ఇం. వోల్ సై, ఇం. నులొన్కి 

వాటి సంకరములుకూడ ఎక ర్తుకములుగా పెంచదగినవి. ఇంటిలోపల పెంచుటకు 

గూడ అనువైనవి. మొక్కలు 45-61 సెం. ఎత్తు. కొమ్మలు పారడునవి. చిన్న 

వంగపూ, సాల్మన్ పాటల, కెంపు, నారింజ, రక్తవర్ష్త, పగడప్పగులావి, ముదురు 

గులాబి, ఎరరంగు పూవులను విరలూయునవి, ఇంచుమించుగ ఏడాది పొడుగు. 

నను పూయును, ఇందు ఇం. బోల్ ఫై పొడుగు (45 సెం) ఇం. సుల్తానీ 

(15:2 - 20-8 సెంఎపొట్టి. 10:2 - 15*2 సెం. మాత్రము ఎత్తుగల వామనరకములు 

కూడ గలవు. ఇందు (ప్రముఖమైనవి, హాల్ సై ఫౌటిద్స్, బెట్ ఆరెంజ్, 

పింకీ, బైట్ రోజ్, బ్లేక్ స్కార్లెట్, మిక్స్డ్ అను అరకురుచ సుల్తానీ రక 
ములును, ఆరెంజ్ బేబీ, పింక్ బేలీ, రెడ్ హెరోల్లు, స్కార్లెట్ బేవీ, బేటీ 

మిక్స్డ్, సులానీ నానా హైబిడా అను కురుచ సుల్తానీ రకములు. 

ఇవి అరసీడలో గోలెములలో పెంచుటకు ఆనువుగ నుండును. గదిలోపల 

నివి బాగుగ నెదుగును. వీటిని నీలగోరింటవలెనే పెంచవచ్చును. వీటిని గుబురు 

కొన జేయుటకు మొక్క_యొక్క_ సాగెడుకొనను (తలకొమ్మ) గిల్లి వేయవలెను. 
మొక్కలు చక్కగ పెరుగుటకు నీరు బాగుగ వడియు, సారవంతమగు తేమగ 

నున్న నేల కావలెను. 



94 ఉద్యాన పుష్పములు 

కోఛియా 

కోభఖియా సాపారియా ఓ 9కొధిల్లా 

వయంబియు : చాన పోడియేనీ 

నౌలళ = దక్షీణఫాంసు, తూర్పునకు జపానువరకు 

ఈ మొక్కలు ఒత్తుగ, గుబురుగ, [కమాకారంగా గుం|డగాగాని కోలగాగాని 

సుమారు 61-§0 నెం. ఎత్తు, 80-5 సెం. అడ్డుకొలతగల గుమ్మటమువంటి 
మొక్కలు. మొక్క అంతయు లేతరంగు, సన్నని బాగుగా చీలిన ఆకులతోనిండి 
చాల అందముగ నుండును. వానకాలము ముగిసిన తరువాత మొక్క_ ముదిరి 
నపుడు, ఆకులు మెరపు రాగి ఎరుపునకు తిరిగినప్పుడు, చిన్న చిన్న ఎర్రని 
పూవులతో నిది మండుచున్న పొదవలెనుండును, 

కోఛియా చక్కని ఆర్హవమగు ఆకులమొక్క_. ఇది గోలెములలోను, నేలపై 
ఒంటరిగ మెట్లపక్క-ను, విడిగాను పెంచుటకును తాత్కాలికమగు లోకంచె లేక 
తెరగాను చక్కగ పనికివచ్చును. ఒకొక్కగోలెములో (వీలయినచో 20-25 సెం. 
గోలెములో) ఒక్క మొక్కనుమాతమే నాటవలెను. బాటల వెందిడికూడ తరు 
'చుగ నాటుదురు. 

విత్తనములను ఫిబవరినుండి జూన్వరకు వేయవచ్చును. కోఛియా వేసవిని, 
వర్షకొాలమునను కూడ బాగుగ పెరుగును. కొండలపై మార్చి-ఏపిలులో వి _ర్తన 
ములను వేయుదురు. నారుపోపిన నెలకు పీకి పిరమగు నెలవులందు నాటుదురు. 

మొక్కలు సారముగల, నీరు బాగుగ నింకు, ఎరువువేపిన నేలలో ఎండ తగులు 
చోట బాగుగ పెరుగును. వీటిని కొలది నీడలోను, వరండాలోను కూడ పెంచ 
వచ్చును. 

రెండవరకము ఛైల్డ్ పె (కోభియా సౌ్మపారియో ఛైల్డ్ నై )వి కూడా తోటలలో 
"పెంచుదురు. ఇది (బ్రతికినంతకాలము ఆకు పచ్చగనే యుండును. 
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తీయబటాణిీ 

లాఖిరన్ ఒడొరేటన్ 
తలుందిమయు : లెడుమినో నే 

నాలళ్ర = సిపిలీ 

విస్తృతమగు వర్ణ 'ేణి, సున్నితమగు సువాసన, సుదీర్హ మగు పూతకాలము, 

సులభమగు కృషి - ఇన్నిటితో కూడిన తీయదటాణీ శీత రు ఆ ర్రవములలో ఆతి 

ఆకర్షవంత మై విడిపూవులకు, తోటలో ఏవర్ష్యకమములోనై న మేళవించుటకు 
ఎంతో యోగ్యమయినవ. పిసిలీలోని దాని నెలవునుండి 17 వ శతాబ్దమున దీనిని 

సాగులోనికి తెచ్చిరి. 

తీయబటాణీని ఎత్తు లోకంచెగాను, చాటలవెంబడిగాని, పెరటి (కూరగాయల) 

తోటలోగాని, తాత్కాలికమగు తెరగా గాని పెంచుదురు. ఆ ర్హవపుటంచులో 

చుబ్బులుగా కూడ పెంచుదురు. ఇందు పొట్టి రకములు గోటులకు, ఆధర్తవ, 

కలగలుపుటంచుల ముందుభాగమున వేయుటకు పనికివచ్చును. లోకంచెలుగా వేసి 

నపుడు విత్తనములను నేరుగ పూయవలసినచోట (కంచెగాడిలో) వేయుదురు. 
విత్తనములను 5"! _ 7:6 సెం, ఎడముగా, 25 = 6-1 సెం. లోతుగా రెండు 

వరుసలలో, వరుసలమధ్య 80-87 సెం. ఎడముతో వేయుదురు. మొలకలు 

మొలచిన తరువాత 19*2 - 22:9 సెం. దూరము మొక్కల మధ్యనుండునట్లు 

పలుచనచేయునురు. 

దుబ్బులుగా పెంచుటకు విత్తనములను వలయాకారముగ ఒకొక్కచోట 

5, 6 మొక్కలు 15*2 = 22:98 సెం. ఎడముగ నాటుదురు. లవండరు, నీలము, 

వంగపూవురంగుల రకముల విత్తనములు ముడుతలుపడియుండును. గులావి, 

ఎరుపు, పాటలవర్ల పుర కముల విత్తనములు నున్నగ గుండుగ నుండును. 

సాల్మన్ చాయల, బంగరు =-పాటలరకముల విత్తులవంటి పలుచని చర్మపువి త్తులును, 

పాండురవర్గ్ణ పుగింజలు, ముడుతగింజలు పలుచని ఇసుక పొదపై నుంచిన బాగుగ 

మొలఠలచును. 

ఊతము :-ఈ మొక్కలకు (పాపుకావలను. ఇందులకు నన్నని వెదుళ్లను 

వరుసలో సుమారు 180 సెం. దూరమున కొకటిగా పాతి సన్నని తీగెనుగావి 
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తాడునుగాని వాటికి కట్టుదురు. ఒకొక్క_పుడు నూలు లేక తీగె చిక్క_మును లావు 

వెదుళ్లకుగాని, ఇనుపగొట్టములకుగాని కట్టుదురు. దుబ్బులుగ పెంచిన మొక్కలను 

ఎండుపుల్ల లకుగాని, కొమ్మలకుగాని ఎక్కి౦తురు. ఎండిన కంది, పతి కల్పైల 

వంటివికూడ ఇందులకు సరిపోవును. 

వీజారోపణము, సాగు :-ఉ_త్తర మెదానములలో విత్తనములను సెపైందిరు 

లేక అక్టోబరు మొదట, అక్టోబరు మూడవవారముమా(త్రము దాటకుండ నాటినచో 

మంచి పెరకువ లభించును. వర్షము పరిమితమయినచోటులయందు ఆగస్టులో 

విత్తవచ్చును. పూత ఫిదివరిలో (పారంభించి మార్చివరకు లేక ఏపిలువరకు 

ఉండును. కొండలలో వసంతకాలపు పూతకు ఆగస్లునుండి అకోబరువరకు, 

కడ వేసవి, లేక తొలి శీత పూతకు మార్చి-ఏ[పిలులోను వి త్తనములను వేయ 

వచ్చును. తీయదిటాణీరకముల రంగులు బీజసంతానమునకూడ నశ్లే వచ్చును. 

తీయదిటాణీలు చక్కగ వచ్చుటకు లోతుగ (ర్ర్-75 సెం) (తవ్వుటయు, నీటి 

వడుపున్ను, తరుచుగను పుష్కలముగను తడిపెట్టుటయు, _ కావలసినంత 

ఎండయు, జీవజఎగువులు - బాగుగ చివికిన పశువుల ఎరువు లేక కంపోస్తు = 

ఇవన్నియు ఆవశ్యకము. నేలను 61-75 సెం. లోతుగ్యతవ్వి, బంకనేల 

యగుచో, నీటివడుపును పెంపొందించుటకు ఇసుకను చేర్చవలెను. 

తీయబటాణి వరుసలకు ఇరువై పులను ఎండ తిగులుటకై వరుసలను ఉత్తర 

దకీణములుగా నుండుట మంచిది. నీరు చిలకరించుటకం చె నేల బాగుగ నాను 

నట్లు తడి పెట్టుట మంచిదే కాని, అతిగా నీరుపెట్టుటచే తరుచుగా పూతరాల్పువంటి 

నష్టములు సంభవించును. కావున దానిని మానుట మంచిది. విత్తనములు నాటు 

టకు నేలను సిద్దముచేయునపుడు రెండుపాళ్ల మట్టికి ఒకపాలు బాగుగ చిలికిన 

పశువుల ఎరువు, లేక కంపోస్టును, ఇంచుక ఎముకలపొడినిచేర్చి కల త్రవ్వవలెను. 

రసాయవిక ఎరువులు సాధారణముగ నవసరములేదుగాని ఆవుపేడనుండ చేపిన 

ద్రవపుటెరువును బాగుగ నీరు చేర్చి పలుచనచేసి పక్షమున కొకసారి మొగ్గ 

తొడిగినప్పటినుండి వేయుటవలన మంచి ఫలితములు కలుగును. వాడినపూలను 

తరుచుగ తీసివేయుటయు, కాయలను పండనీయకుండుటయు పూతను ఎక్కువ 
చేయును. 
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మొక్క 122-7-15"2 సెం. ఎత్తు ఎదిగినపుడు కొనను (తుంచినచో మొక్క 

గుబురుకొనును. కాని ఈ ష్మకియ ఎల్ల పుడు అవసరము కాదు, మొక్కలను 

సాధారణముగ విట్లు గుబురుగా పెంచినను, చక్కని (పదర్శనార్హమగు పూవుల 

కొరకు దడిగా ఆల్లుకొనజేయుటయు కలదు. కాని తోటలలో సాందత లేక 

నై బిడ్యముకొరకు పెంచునపుడు : ఈవిధముగ ఆల్లింపరు. దగిపద్దతిలో ఒకటి 

రెండు శాఖలను మాత్రమే పెరగనిచ్చి, ఆకుసందులనుండు చిగుళ్లను తీసివేసి, 
మొక్కలు 90 సెం. ఎత్తు చేరువరకు వాటిని పూయనివ్వరు. ఈ విధానమున 

పూవులసంఖ్య తక్కువయినను వాటి పరిమాణము పెద్దదిగ నుండుసు, 

రకములు :-తీయబటాణీలో అనేకరకములు గలవు. పూలకంగులు, తెలుపు, 

పాండుర, పాటల, రక్త, ఎరుపు, తోపు, మట్టి, గులాబి, కెంపు, లవండర్, లేత 

సీలము, సాల్మన్ గులాబి, చెరి, ఎరుపు, నారింజ, జేగురు, నారింజ-=సాల్మన్, లేత 

ఎరుపుసాల్మన్ , ఊదా ఇంకను ఆనేకచాయలు గలవు. కాని ముదురునీలము, 

పసుపు ఇంకను లభ్యము కాలేదు. ఈ రకములన్నియు (క్రియ, (ప్రకృతిలో 

జరిగిన సంకరము, మానవునిచే చేయబడిన సంకరములవలన ఉద్భవించినవి. 

ఇంగ్లండులో హెీఎల్ ఫోర్లు, అమెరికాలో లూథర్ బర్బాంకు తీయబటాణీ 

సంకర ణమున (ప్రపథములు. నంకరణముల ఫలితముగా వన్యరూపములకం టె 

పెద్దవి, మంచిరంగుగలవి యగు పూవులుగల (గాండిప్రో రావంటి కొ త్తరకములు 

రూపొందించబడినవి. తరువాత ఈ శతాబ్రపు ఆరంభమున, పూరేకలచివరలు 

తరంగితములు, దంతురములునగు “కౌం టెస్ స్పెన్సర్” అనుకకము సహజవికియ 

ఫలితముగా ఉద్భవించినది; ఇది తీయబటాణీల సంవర్టనచరితలో నొక ముఖ్య 

ఘట్టము. ఇపుడు కొ త్తరకములన్నియు చాలవరకు స్పెన్సర్రకములే. డ్వార్ఫ్ 

క్యూపిడ్ అను రకముకూడా విక్రియగానే అవతరించినది. ఇంతేగాక అమెరికాలో 

త్వర గపూయునది, ఎపుగనెదుగునది, పెద్దపూవుల పూయునదియగు కుతీ బెర్స్ సన్ 

ఆను కొ త్తరకమును పరిణితినొందించిరి. ఇది (గాండిఫ్టోరాను స్పెన్సరు రకములలో 

సంకరించుటవలన నేర్పడినది, 

నేడు లభ్యమగు ఆరు సుస్పష్టమగు ఉపజాతులేవనగ : ఆలస్యముగ పూయు 

పెద్ద కుచ్చంచుల స్పెన్సరులు, త్వరగ పూయు కుచ్చంచులు, కుచ్చంచుల 
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కుత్ బెర్డ్సన్, కాడకు 5-7 పూవులు, త్వరగ పూయు మల్టిస్లోోరా లేక జ్వోలనెక్స్ 

మల్తిస్లోరా, డ్వార్ఫ్ క్యూపిడ్ ((ప్రతానములు లేక ప్రాకనిది), డ్వార్ఫ్ క్యూపిడ్ 

జయంట్ (ఫిల్స్ లేక లిటిల్ స్వీట్ హార్డు. 
తొల్లింటి పడగరకములు, హానీ ఎక్ ఫోర్డుచే సృష్టించబడిన (గ్రాంఢిప్లోరాలు 

నేడు అంత సామాన్యముగలేవు. మనదేశమున త్వరగ పూయురకములే తక్కిన 

రకములకం అ బాగుగ మచ్చికయైనవి. ఆ తక్కినవి కొండలపై బాగుగ 

వచ్చును. 

తెగుళ్లు, పురుగులు :-తీయబటాణీకి సోకు తెగుళ్ల్ళలో బూడిద తెగులు 

అన్నిటికన్న తరుచుగ వచ్చునది. గంధకపు పొడిని చల్లుటవలన నివారణమగును. 

తీయబటాణీపై సాధారణముగవచ్చు పురుగు, పేను, బాసుడిన్ లేక మాలాథ 

యాను చిమ్ముటచే బాగుగ నివారణయగును, 

తరుచుగ చిన్న మొలకలను పిట్టలు కొట్టును. నల్లని దారము లేః గుడ్తపీలిక 

లను మొక్కలకు కొంచెముపైన మొక్కల వరుసలవై అడ్డముగ నుంచుటచే 

పిట్టలవలని నష్టము తగ్గును. నాటిన వి త్తనములను ఎలుకలు, పతులు ఎరుకొని 

తిను అవకాశమున్నచో నాటుటకు ముందు విత్తనములను అవిశనూనెలోగాని 

ఎరసీసభస్మములోగాని ముంచి నాటుట మంచిది. కాని ఈమందులదరికి పిల్లలను 

రానీయరాదు. ఏలనన ఎ[రసీన భస్మము చాల విషము, 

లిమోనియం 

లివూశెయం నీచు వే భం 

కమటుంబము = వంఖాదొనోేనీ 

నాలల్లు = మధ్యధరా,పాంతము 

లి. నిశ్యువోటం ఏక ర్తుకముగా పెంచుచున్న దై ్వవార్షికము, మొక్కలు 

45-61 సెం. ఎత్తు. బిరుసుగ రెక్కసాగిన పలకల కాడయు, పొడుగు, లోతుగ 

చీలిన బూడిద ఆకుపచ్చని ఆకుల దట్టమగు దుబ్బును గలవు. కాండముల చివర 

పొట్టి ఒంటివై పు పూవుల వెన్నులపై పూవులుండును. ఎండుగడ్డివలెనుండు 
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దంతురమగు రక్షకప్యతములే కంటికి కనబడు పూవు. అసలు రేకలు చిన్నవై 

కానరావు, పూలగుత్తులు తెలుపు, గులాబి, లవండర్, వంగపూ, ముదురునీలము, 

సాల్మన్ పాటలము, నారింజ పనుపు, పింధూరము, పాటల వర్షములో నుండును. 

పూలవెన్నులు ఎండినతరువాత రంగును చాలకాలము విలుపుకొనుటచే నివి 

కూడ శాశ్వత పుష్పములుగా పూవుల అమర్చులలో నుపయోగింపదిడుచున్నవి. 

సంవర్చితరకములు, ఆర్ట్ షేడ్స్, పాస్టెల్ షేడ్స్, అృటో సీరులియా(ముదురునీలము), 

కాండిప్సిమా (తెలుపు, షామ్వా రోజ్, రోజియా (పొటలము), స్నో క్వీన్ 

(తెలుపు), కౌంఫ్స్ బూ ఇంపూవ్ద (ముదురునీలం, మార్కెట్ (గోవర్స్ బ్లూ 

(ముదురునీలం), పర్పుల్ మొనార్కొ_ (ముదురు ధూమము), హెవెన్లీ బ్లూ (మెరుపు 

నీలము), సిన్యువాటా మిక్స్డ్, 

లి. భాండువెల్లి అను ఉత్తర ఆఫికాదేశపు పచ్చపూవుల జాతికూడ తోటలలో 

పెంచదిడుచున్నది. ఇది పై జెప్పిన జాతిని పోలియుండును. 
ల. నువొలోవై. అను మరియొక సర్వ(పియ ఆర్తవజాతి టర్కీసానుది. 

దీని మొక్కలు, పొడుగు, సన్నము, పండ్తుదేలిన అంచుగల ఆకులగుచ్చముతో, 
దానికి మీదుగా లావైన, శాఖలుబీలిన తేటుగులాబి వన్నెగల (20:91 = 90:5 సెం) 

పొడుగు పూవెన్నులలో నుండును. పొడుగు 45-01 సెం, పూవెన్నులు చాల 

అందమును వెదజల్లునవిగా నుండును, 

లిమోనియం పూవులు కోయుటకు చక్కగ తగినవి. ఎండిన తరువాత 

శాశ్వత పుష్పములుగా నుపయోగింపవచ్చును. 

లి. నుబాలోవై పూవులను ఆలంకారమునకు, విసారముగ వాడుదురు. 

ఈజాతి గోలెములలో పెంచుటకు బాగుగ తగియున్నది. మొలకలు తల్లి వేరును 

లోతుగ కలవగుటచే వాటిని నాట్ నెగ్గుట కష్టమగుటచే దీని విత్తనములను నేరుగ 

మడిలో వేయుదురు. అవసరమయినచో చిన్న మొలకలను తగు జాగతతో 

నాటుట కూడ సాధ్యమే. ఆరోసణము మైదానములలో సెపైందిరు = అక్షోదిరు 

లోను, కొండలపై మార్చి = ఏపిల్ లోనూ జరుగును. విత్తిన 3._9కి నెలలకు 

ఇవి పూయును. మొక్కలు నీరు బాగుగ నింకు చలకనేలలలో, చల్లని వాతా 

వరణమున ఎండ తగులుచోట బాగుగ నెదిగి వచ్చును. 
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లై నేరియా 

లైనోరియా మరొకారునా 

తుథటుంథతము : (సాయ ఖై లారియేనీ 

నౌలథు : స్పెయిన్, పోర్చుగల్ , మొరాకో 

లై నేరియా ముఖ్యమగు శీతకాలపు ఆర్హవము, సలుచని, సన్నని ఆకులు, 

విటారు కొమ్మలతో గుబురుగ 22-27 సెం, ఎత్తుగల మొక్కలు. అనేక వ నోజ్బ 

మగు రంగుల ముల్లుగల శిఖరతిలకమును బోలు చిన్నపూవులు పొట్టి వెన్నులపె 

బూయును. పూవులు తెలుపు, పసుపు, ధూమ, లవండర్, పాటల, చర్మ 

(షామ్వా) దింగరు, గులాబి, నీలము, వంగపూవు, ఊదా-నీలము కెంప్పరంగుల 

లోను, రెండు రంగులవిగాను, పెదవి (పొడుగుగా నుండు రేక) పై వేర్వేరు 

చాలుల మచ్చలతోను ఉండును. మొక్కలు త్వరగను, విరివిగను పూయును. 

(ప్రసిద్ధర కములు ఎక్సెల్సియార్ (37 సెం, పొడుగు, నార్జరన్ లె లైట్స్ 

(00-87 సెం), "ఫెయిరీ బొకే (25" 4-30-5 సెం. పొట్టి ee రంగులలో 

లభ్యమగుచున్న వి. 

ఇది గోలెములకు, గోటులకు, ఆంచులకు, గుట్టతోటలకు దుంపమళ్ల లోను, 

జల్లులుగ నాటుటకును ఉపయోగించును. విడి పూవులుగ కూడ ఉపయోగపడును. 

వి త్రనములను మొక్కలు పూయవలపిన భాయపుచోటనే నేరుగ వేయుదురు, 

మెదానములలో సెప్రైందిరు = అక్టోదిరులోను, కొండలపై ఆగస్టునుండి అక్షోబరు 

వరకు మార్చి - ఏ(ప్రలులోను న త్రనములను వేయవచ్చును. సీస సన్నని విత్త 

నములను ఇసుకతో చేర్చి చల్లి, మన్నుతోగాని, ఆకుపొల్లుతోగాని పలుచగ కప్పి 

జ్న్మాగతగ సీరు పోయుదురు. మొలకలను 228 = 80*5 సెం, దూరమునకు పలు 

చన చేయుదురు. విత్తిన మూడు మాసములకు పూతవచ్చును. పుష్టిగల, బాగుగ 

ఎరువు వేసిన, నీరు సులభముగ నింకు నేలలో, బయలుగ ఎండ తగులుచోట 

వివి బాగుగ పెరుగును. 



(చూడు వేజి 98) 

పటము శ్రి - అయోనియం నువొరావ 



(చూడు పేజి 103) 
పటము 9 - లూపిన్ - ఆర్తవము 



(చూడు పేజి 150) 
టము 10 - పాన్నీ 



పటము 11 - బంగాళా బంతి (చూడు కేజి 153) 

దాపాయో - పూలరకము 
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లె నం 

లౌగం (గౌంజిట్లోరోం - రకము. దాగ/వం 

కుటుంబము : లై నేనీ 

ఇ7ెలభ్ర ; ఉత్తర ఆ(ఫికొ, యూరపు 

ఇది సన్నగ మొనదేలిన ఆకులు, పీలకాండము, పెద్ద (2-54 సెం. వెడల్పు 

అయిదు రేకల, నల్లవి 'కేం్యదముల ఎర్రవి పూవులతో 46-6! సెం. ఎత్తు 

మొక్కలు, రేకలపై పట్టు మెరుపుండును, పూవులు కాడలచివర జల్లికంకులపై 

నుండును. వీ టన్నిటిలో రూ. దం అను రకమే మిన్న. ఇంత సామాన్యముకాని 

పాటల, రక్త స్తద్ది నీలవర్షపు రకములు కూడ గలవు. మామూలు ఆగిక 

(లై బం యునఖాబోన్సి యం/, మృదు నీలప్త పూవుల 45-61 సెం. ఎత్తు మొక్క. 

కూడ అలంకారము కొరకు పెంచబడును. ఇవి విరివిగ పూయును. అజూర్ 

నీలపు పూవుల దిహువార్షిక జాతి లై. పెలళెన్ని కొండలపై బాగుగ పెరుగును. 

విత్తనములు సెప్టెంబరు-అక్తోదిరు నెలలలో నారు మడిలో గాని, నారు ప్తి 

ములలోగావి పోసి, మొలకలను నాటుదురు. విత్తనములను భాయపు మడులలో 

నేరుగ కూడ వేసి మొలకలను 22-89 సెం. ఎడమునకు పలుచన చేయుదురు. 

కొండలపై మార్చి. షపిలులో గాని, ఆగస్టు = అక్షోదరులలోగాని నారు పోయు 

దురు. విత్తునుండి 8-8 నెలలకు మొక్కలు పూయును. ఇవి తేలిక, నీరింకు 

నేలను, ఎండపడు చోటను బాగుగ పెరుగును. 

లైనమును వర్హప్రదర్శనమునకై మళ్లలోను, అంచులలోనూ పెంచవచ్చును. 

లొవీలియా 

లొజీలియా ఎరినళ్ 

కయుంఖయము  కెంపొన్సులేనీ 

నాఅఫు + దకీణ ఆ(ఫికా 

లొబీలియా బహువార్షి కమైనను ఏక ర్తుకముగ చూడదిడుచున్నది. ఇది పీలగ 
ఆకులతో విండిన కొమ్మలతో కురుచగ (10"2 = 20:9 వెం.) ఎదుగు మొక్క. 
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దీని ఆకులు చిన్నవి, దీర్హాకృతివి, లేత, మధ్య లేక ముదురు ఆకుపచ్చరంగు 
గలవి. పూవులు 1:9 సెం. అడ్డు కొలతగల చిన్నవి. పసుపు లేక తెలుపు మధ్య 

ములు గల తెలుపు, లేత, ముదురు నీలము, ధూమము, కెంపురంగు పూవులు. 

(పాకునవి, గుబురుకొనునవి కూడ రకములు గలవు, మొక్కలు విసారముగ 

పూయును, 
గుబురు రకములలో సామాన్యముగ పెంచునవి, బ్లూ స్టోన్ (నీలము, 

క్రిస్టల్ ప్యాలస్ (ముదురు నీలము), కేం బ్రిడ్తి బ్లూ (పెద్దవి, లేత నీలము) ఎంప 

రర్ విలియం (లేతనీలం) మిసెస్ క్లిబ్రాన్ ఇంప్రూవ్ (ముదురు నీలం, తెలుపు 

మధ్యం). రోసమోంద్ (రక్తపు ఎరుపు, స్నోబాల్ (తెలుపు), వైట్ లేడీ 

(తెలుపు. ముఖ్యమగు (ప్రాకెడి రకములు సపైర్ (ముదురు నీలము, తెలుపు 
కేంద్రము), హాందిర్లి యా (ఆకాశరంగు, తెలుపు మధ్యము). 

మైదానములలో సె ప్రెంబరు - అకోబరులలోను, కొండలపై మార్చి = ఏ్మపిలు 

లోను నారుపోయుదురు. మొలకలు 2-54 సెం, ఎత్తున్నప్పుడు మళ్ల లోనికి నాటు 

దురు. దీని చిన్న విత్తనములను సాధారణముగ ఇసుకతో చేర్చి చల్లి సలుచగ 
మెత్తని మట్టితో కప్పుదురు. విత్తిన 8.0% నెలలకు ఇవి పూయరొడగును. ఈ 
మొక్కలు పలుచని నీడలో కూడ పెరుగజాలును, సారముగల, బాగుగ దున్నిన 

(లేక తవ్విన), తేమగల నేల లనిన వీటికి (పీతి, పూతలో నున్నపుడు 15 

రోజుల కొకసారి ద్రవపు చెరువును వేయుట పప్రయోజనకరము. 
లొలీలియా గోలెములకు, గోటులకు, అంచులకు, గుట్టలకు, కిటికీ తొ్పిలకు, 

(వేలాడు తొప్తెలకు తగినది. (ప్రాకెడి రకములు (వేలాడు తొస్పైలకు, కిటికీ 
తొెలకు, గోలెములకు చక్కగ సరిపోవును. లొబీలియా నిలపు 
సటూనియాలు, సీలపు గు త్తిచేమంతి, గులాబి అలిస్సం, సాల్మన్ .- పాటల 

గొడేషియా. ఆకాశరంగు చైనా డౌల్ళీచయం లేక నీలపు కెళ్ళీచియం పొలివ్యూలే టం 

లతో బాగుగ పొందిక నిచ్చును, 
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ల్యూవ నన్ 

మడుంబియు : లెగుమైనా నే 

సాలభు : అమెరికా, దకీణ యూరపు 

ల్యూపినుల బిహువార్షిక, ఏకర్తు జాతులు రెండును తోటలందు పెరుగు 

చున్నవి. ఏక రుకములలో ముఖ్యమగు ల్యూవీనన్ వోర్డ్ వెద్డై మెక్సికోను నెలవుగ 

కలది. మొక్కలు 45-75 సెం. ఎత్తు. ఆకులు లోతుగ చీలి చేతివేళ్లను బోలు 

త మ్మెలతో నుండును. ఆకులకు బాగుగ పైగా పొడుగైన వెన్నులపై చిన్న 

దిటాణీవంటి పూవు లుండును. ఆవి తెలుపు, పాటలము, లేత నీలముగా నుండును. 

పెంచుటకు తగిన ఇతర ఏకరు జాతులు, ల్యూ. అ్యూబెల్న్ (46-61 సెం.) 

ముదురు పసుపు సువాసన పూవులతోను, టెక్సాస్ బ్లూ బోనెట్ అనబడు 
ల్యూ. నబొకాల్ళోనన్ ముదురు నీలపు పూవులతోనూ. జ్యూ. మ్యూబాటిలిన్ 

(120-160 సెం. ఎత్తు) పసుపు, గులాబీలతో. గురుతులు గల ముదురు నీలము, 
పాటలము. కేలుపు, నీలము సువాసన పూవులతోను, లాం. దై కలర్ 

(ల్యూ. హౌ(ఖిశన్), 45-61 సెం. గుబురుగా విరియబూసి గులాబి రంగునకు 

తిరుగు చిన్న తెల్లని పూలతోనూ గలవు. 

దిహువార్షిక జాతులు కొండలపై బాగుగ వచ్చును. ఇందు కెంపు, పాండు 

రము, తెలుపు, నీలము, పసుపు, ఇటుకఎరుపు, గులాబి, నారింజ, మంట, 

కాంశ్య, పాటల, ధూమ, లవండరు-సీలము, ముదురునీలము, తదితర అనేక 

చాయలతో సుదీర్హ వర్ణ శ్రేణిని పూల విచ్చు ల్యూ. పాలీ థిల్ల న్ అన్నిటికన్న (ప్రసిద్ద 

మెనది. అన్నిటికం అబ మిన్నయగు రకము రస్సెల్ స్టైయిన్ నందు ఒంటి, 

జంట, కలగలుపు రంగులు గలవు. కొండలపై దీని విత్తనమును మార్చి = 

ఏ(పిలులో చేసిన ఒక సంవత్సరమునకు పూతకు వచ్చును. 

ఏక రుజాతి ల్యూ. హార్ట్ వెగ్రై యొక్క ముఖ్యమైన రకములు. ఆల్బస్ 

(లెలుప్రు, సీలెస్టినస్ (ఆకాశరంగు), రోజియస్ (పాటలము), జయంట్ కింగ్ 

(కలగలుపు), హై(బి6న్ ఆబోకాళ్సీ నయన్ (తెలుపు మొనలతో ఎరుపు). 
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హెనిడస్ మిక్సెడ్ (ల్యూ. అ 9కలర్ ), చెక్సావస్ (ల్యూ. నబొకార్నో నన్). 

ఈ చివరిదాని పూవులు జెన్షను సనీలపురంగు. 

ల్యూపినులు మళ్ల కు, అంచులకు, విడిపూలకు, గోలెములకు తగినవి. పొట్రి 

రకములను (ల్యూ. నట్ -కార్పోనన్, గుట్ట తోటలలో పెంచవచ్చును. 

విత్తనములను వేరుగ భాయముగ పూయవలసిన మళ్లలోనే చల్లుదురు. 

మైదానములలో సెప్పెందిరు - అక్షోదిరున్ను. కొండలపై మార్చి-ఏటప్రిలును విత్తు 

టకు మంచికాలములు. కొండలపై ఆగస్టునుండి అక్టోబరు వరకు కూడ వేయ 

వచ్చును. మొలకలను 80-45 సెం. ఎడమునకు పలుచన చేయవలెను. దీవి 

గట్టి విత్తనములను నాటుటకు ముందు కొన్ని గంటలు నానబెట్టుటవలన శీఘ 

ముగ మొలకెత్తును. ఈ మొక్కలకు తగుమాత్రము నీడయు బాగుగ తయారు 

చేపిన, నీరు బాగుగ వడియు, చెమ్మగల తేలిక నేలలును కావలెను. 

మా(టి కేరియా 

మూ(ఖోకోరియా ఎక్లిమియా ((కైసౌంతిమం పార్గీియం) 

వటుంబము : కంపని తే 

నౌలభు = ఉత్తర సమశీతల మండలములు 

పూలవి త్రనముల కేటలాగులలో మా(బికాంయా ఆని పేర్కొనదిడు ఈ 

మొక్కను వృక్షళాస్త్రమున కై ’సాంతియం ఫార్టీనియం అందురు. ఇది బహు 

వార్షికమైనను, విత్తిన ఏడే పూయుటచే ఏకవార్షికముగ పెంచుదురు. మొక్కలు 

పొట్టిగ (80 సెం.) గుబురుగ, కుదిమట్టముగ, ఆతి సన్నగా చీలిన ఆకులతో, 

చిన్న గుండీలవంటి పసుపు లేక దంతపురంగు పూవులతో ఉండును. ఈ పూవు 

తలలు సన్నని కాడల చివళ్ల నుండును. 

సామాన్యముగ పెంచు మరొక రెండు జాతులు మా. ౩ పెన్సిన్, మా. మారిటో మా 

(మా. ఇనొడోరా, చై ్రసాంలియం ఇనోడో౮ం) ఇవి తెల్లని ముద్ద పూవులను 

పూయును. 
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బంగరుర ౦గు ముద్దపూవుల గోల్డెన్ బాల్, పొట్టిగ తెల్లని ముద్దపూవులతో నుండు 

పిల్వర్ బాల్ లేక ష్నీబాల్, టామ్ థంట్ (తెలుపు) మా. అఎక్సీమియా లో ముఖ్య 

మగు రకములు, బాల్స్ వెట్ చూ. ౩పెల్సిన్ లోనూ, బై 9డల్ రోబ్ (తెల్ల, ముద్ద) 

మా. మారిఖేమా లోను ముఖ్యమగు రకములు. 

మాటట్రికేరియా పూమకళ్లకు, గోటులకు, గోలెములకు, వేలాడు తొ్పెలకు 
తగియుండును. చూ. మారిభొమా పూవులు విడీపూవులుగ (పశ స్తములు. 

విత్తనములను మైదానములలో సె ప్రెందిరు- అక్షోదిరులోను కొండలపై మార్చి- 

ఏపిల్ లోను నారుపోయుదురు. మరొక నెలకు మొలకలను భాయపుమడిలో నాటు 

దురు. మొక్కలు. చక్కగ పెరుగుటకు సారముగల, సారము పెట్టిన నేలయు, 
ఎండతగులు చోటును కావలెను. 

కొండలపైనను, ఢిల్లీ, పంజాబ్, ఉత్తరప్రదేశ్ వంటి దీర్హము శీతలమునగు 
చలికాలముగల ఉత్తర మైదానములలోను మాటికేరియా చక్కగ పెరుగును, 

మాధియోలా 

యాథీయోలా ఇనాానా 

కటుంఖయము : (ఖఫానిఫెరే 

నౌలభు  [బీటను కూడా చేరిన యూరపు. 

ఇంగ్లీషులో స్టాకు అని పిలువబడు ఈ మాథియోలా తరుచుగ పెంచు శ్రీతర్తు 

ఆర్హవము. మొక్కలు పొడుగుగాను, పొట్టిగాను ఉండవచ్చును. (80-75 సెం) 

కొమ్మలు విస్తారముగ నుండవచ్చును, లేకపోవచ్చును, పొడుగు దీర్తాక్సుతిగల 

ఆకులు లేతఆకు పసరునూగుతో నుండును. సువాపనగల చిన్న గుచ్చమువలె 

గుండ్రము తేలిన పూర్తి మద్దపూవుల దృఢమైన కాడలపై అందమైవ పొడుగు 

చిరువు వెన్నులపై నుండును. పూవుల రంగులు పాటలము, గులాలి, ధూమము, 

శాగిఎరుపు, కెంపు, ముదరర క్తపుటెరుపు, లవండరు, వంగపూవు, నీలము, 

పసుపు, తెలుపుల విస్తృత వర్షశేణిలో నుండును. మొక్కలు విరివిగ 

బూయును. 
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మాధియోలా ఒంటిరేక. ముద్దపూవులను పూయును. ముద్దపూవుల మొక్కలు 
వంధ్యములై గింజకట్టవు. ఒంటిరేక రకములు గింజకట్టును. ఆ గింజలను 

పైయేట చల్లుటకు పోగుచేయుదురు. కాని తోటలో (ప్రదర్శించుటకు ముద్దపూవు 
లనే ఎన్నికచేయుదురు. సంవర్ణనము వలన ఎక్కువ ముద్దపూవులను పూయు 

రకములను రూపొందించుట సాధ్యమయ్యెను. పూవుల ముద్దతనము అనులభ్య 

లక్షణము. కై)సోమిక్ సెవెన్ వీక్స్ అను రకమున హెచ్చుశాతము ముద్ద 

పూవులు వచ్చును. నాలుగాకులు వేసిన మొలకలలో స్పష్టముగ దిలహీనముగ. 

కాన్సించు కొలది మొలకలను ఏరిచేసినచో _ముద్దపూవులున్న మొక్కలు నూటికి 

మారు పొందవచ్చును. డెన్మార్క్లో రూపొందించిన హోన్సెన్స్ హం(దెడ్ 

పర్సెంట్ డబుల్ అను రకమునకూడ, లేతరంగు ఆకుల మొక్కలను మాత్రము 

ఎన్నుకొని, ముదురురంగు ఆకుల మొక్కలను తోసిపుచ్చుటచేత అన్నిటను ముద్ద 

పూవులను పొందవచ్చును. మొక్కలను చల్లని పరిస్థితులలో పెంచినయెడల 

ఆకుల రంగులో వ్యత్యాసము స్పష్టముగ ద్యోతకమగును. 

ఇందుగల రెండు ముఖ్య తరగతులు, కొమ్మలులేని స్తంభములు, కొమ్మల 

రకములు. స్తంభపు తరగతిలో పేరొందిన రకములు జయంట్ ఎక్సెల్సియర్ 

కోలం, జయంట్ కోలం, జయింట్ రాకెట్ లేక కోలం, మిరక్ల్ కోలం అను 

నవి. ఇవి 15-80 సెం. పొడుగు. కొమ్మల తరగతిలో పొట్టి, పొడుగు రూప 

ములు రెండును గలవు. ఈ తరగతిలో పెద్దపూవుల డ్వార్ఫ్ అన్ -వీక్ (80 సెం, 

పొడుగుగా నెదుగు జయంట్ పెర్ ఫెక్షన్ టెన్_వీక్ (61 సెం), ఎర్లీ ఆయంట్ 

ఇంపీరియల్ లేక ఇంపూవ్ర బిస్మార్క్ (61-75 "సిం ). బ్యూటి ఆఫ్ నైస్ 

లేక ఎర్లీ ఫ్రవరింగ్ జయంట్స్ ఆఫ్ నైస్ అనునవి పేరొందిన రకములు. 

కొమ్మల రకములలో ్రైసోమిక్ సెవెన్ _ వీక్ -అనునదే అన్నిటికంటె 

ముందు పూయునరది, ముద్దవెన్నులపై హెచ్చుశాతము ముద్దపూవులు గలది. ఇందు 

మరిరెండు రకములు గోడపువ్వు ఆకులవంటి ఆకుల మాధియోలా ఒకటి-ఇందు 

ఆకులు నున్నగ ఆకుపచ్చగ నుండును. (డెస్పెన్ పెర్ పెట్యువల్ లేక (బ్రాంచింగ్ 

స్టాక్ రెండవది. ఆల్ రి ఈయర్ రౌండ్ ఆను రకము మొదటి కూటమునకు 

చెందినది. ఈస్ట్ లోథియన్ లేక ఇంటర్ మీడియేట్ అనునది పొట్టిగ (30-87 సెం.) 
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గుబురుగ పెక్కు. రంగుల పూవులతో శరత్ పుష్పతరగతులని కూడ పిలువ 
బడును. ఇంపగు అనేక రంగుల ముద్దపూవులతో కొమ్మలుగల దై వార్షిక రకము. 
(బాంప్పన్ స్టాక్ ఒకటి గలదు. ఈ తరగతు లన్నిటిలోనూ ఒక్కొ-క్క దానిలో 

వేర్వేరురంగుల, కలగలుపు రంగుల రకములు అనేకములు లభ్యముగ నున్నవి. 

మాధియోలా విడిపూవులకు, పూమళ్లకు, అంచులకు, గోలెములకు చక్కగ 

పనికి వచ్చును. _స్తంభపురకములు విడిపూవులకు బాగుగ నుండును, కోపిన 

కాడల మొదళ్లను, అమర్చుటకుముందు కొద్దిగ నలగగొట్టినచో నవి ఎక్కువ 

కాలము వాడకయుండును. 

విత్తనములను మైదానములలో 'సెపైంబరు-అక్షోబరులోను కొండలపై ఆగస్టు 

నుండి ఆక్టోదిరు వరకును, మార్చి-ఏప్రిల్ ( టెన్వీక్, మ్ర్రసోమిక్ సెవెన్ -వీక్ 

రకములు) లోను వేయవచ్చును. నాలుగాకులు వేపిన మొలకలను నాటుదురు, 

రకములను బిటి, విత్తిన 24 నుండి 8] నెలలలో పూతవచ్చును. మాధియోలాను 

బాగుగ పెంచుటకు బాగుగ సేద్యము చేసిన, ఎరువువేసిన, సారవంతము, నీటి 

వడుపుగల నేలయు, ఎండతగులు చోటున్ను కావలయును, 
రాతి సువాసన నిచ్చు మాథియోలా బైకార్నిస్ (గీనునుండి వచ్చిన పొట్రి 

(80 సెం.) ఏకరుక్తము. దీవి పూవులు చిన్నవి (1:9 సెం. వ్యాసము) ఒంటి 

రేకవి, సాయంత్రము తెరచుకొని పగలు ముడుచుకొను కమ్మని వాసనగల 

పూవులు. ఇదికూడ మామూలు మాధియోలావలెనే శీతర్తు ఆర్తవముగా పెంచ 

బడుచున్నది. ఈ రాతి సువానన రకము గోటుగా వేయుటకు (ప్రశ న్తమయినది. 

మెంస్తేలియా 

మెంచేలియా లిండోయో 

Sus జ లోవ నేనీ 

నౌలఖు * కాలిఫోర్నియా 

పలుచవి నూగుగల దంతురమైన ఆకులకో 45 సెం. ఎత్తైన సామాన్యముగ 
సెంచని శీత రు ఆర్హవము, కప్పులవలె నుండు దీని పూవులు పెద్దవి, మూలమున 

సింధూర వర్షము, మిగిలినది మరుపు పసుపురంగున్ను, మధ్యను పకీఈకవలే" 
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సెన్నవి నీలికలుగల కేసరములుగలవి. సువాననగల ఈ పూవులు సాయంత్రము 

తెరచుకొనును. ఇది తోటలలో పెంచదగిన ఇంపగు ఆ ర్హవము. 

దీవి విత్తనములను నేరుగ పూయవలసిన. మళ్లలోనే, చల్లాదురు. కాని 

వలసివచో నాటవచ్చును. మెదానములలో సె ప్రెందరు-అక్షోబరులలోను, కొండల పె 

మార్చి-ఏపిలులోనూ విత్తుదురు. విత్తిన 8-8] నెలలకు మొక్కలు పూయును. 
బాగుగ పెరుగుటకు దీనికి పూర్తిఎండ, మంచి ఎరువు, తరుచుగ నీరు పెట్టుట, 
బాగుగ సీరింకునేల కావలెను. 

మినం(బియాంతిమం 

మెనెం[బియాంతిమం వై 9బల్లోరం (డొలోతియాంతన్ బెల్లిడిల్లోరన్ ) 
కతటుంఖయము : ఐిటోయేనీ 

నౌలభు : దక్షీణ ఆ(ఫికా 

ఈ మొక్కలు సుమారు 10"2 సెం. ఎత్తు, వ్యాపించు నైజము, పొడుగు 
{7-6 సెం) గుజ్జాగల ఆకుపచ్చని మొదట సన్నముగనుండి రానురాను వెడ 

ల్పగు ఆకులతో నుండును. పూవులు 2*5 సెం. వ్యాసముతో, ఒంటిరేక వి, డె'సీ 

లనుపోలి ఇంవగు బొడ్డు కలిగియుండును. పాటలము, కెంపు, పసుపు, గులాబి, 

అ(పికాట్, మాంన, రక్త, నారింజ, సాల్మన్, తెలుపు చేరిన అనేక మెరుపులేని 

చాయలలో విస్తృతమైన వర్ణ (శేణీలో పూవులు గలవు. పూవులు ఒక్కరంగువి 
((స్వీయవర్ష ములు) గాని, తెలుపు గోటుకలవిగాని, వ్యత్యయముగల రంగులుగలవి 
గాని ఉండును. పూవులు ర్మాతీయందును, మబ్బువేపినపుడును ముడుచుకొనును. 
మొక్కలు విరబూయును. రకములు కలగలుపు రంగులలో నే లభ్యమగుచున్నవి. 

మిసెంబ్రియాంతిమం గోటులకు, గుట్టతోటలకు, ఎండుగోడలకు, గోలెము 
లకు, (వేలాడు తొళైలకు చక్కగ తగియుండును. ఇది అంచులలో ముందువరు 
చలో పెంచుటకును, నిడుపుకాండముల గులాబుల| క్రింద నేలను కప్పుటకును 

శూడ పనికివచ్చును. 
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.విత్తనములను మొక్కలు పూయవలసినచోట నేరుగ వేయుదురు. తరువాత 

మొలకలను 15"2 సెం. దూరమునకు పలుచన చేయుదురు. వీజారోపణము మైదాన 

ముల సెపైంబరు-అక్టోదిరులలోను,కొండలపై మార్చి-ఏ(పిలులోను జరుపవచ్చును. 

ఇవి ఎండకాయుచోట, నీరు ఇంకు గరపనేలలలో బాగుగ నెదుగును. వీటిని 

నీటిఎద్రడిగల తావులందుకూడ పెంచ జాలుదుము, 

మర్కటపుష్పుము 

బెములన్ తై (గినన్ 

వయుంజము * (స్కా ల్రలారయేనే 

నాలత్ర : ఉత్తర దక్షిణ అమెరికాల పడమటిభాగములు. 

మిములస్ యొక్క తోటరకములు ఎ. ల్యూభీయన్, దాని రకములు, 
మి. వ్యా(వియన్ లేక మి. గకేఓన్ ల నడుమ సంకరములు. ఇది దిహువార్షి 

కమే గాని ఏక ర్రుకముగా చూడబడుచున్నది. మొక్కలు 00-87 సెం. ఎత్తుగ, 

బాగుగ కొమ్మలు వేసి, పలకలు దేలిన కాడలు, దంతురమగు హృదాకారపు 

ఆకులతో కూడినది. పూవులు రెండు. పెదవులు కలిగి కెంపు, పసుపు, పాటలము, 

ఎరుపు ఇంకను అనేక చాయలలో నుండును. పూవులు సాధారణముగ రెండు 

రంగులవి. చుక్కలు, మచ్చలు మున్నగునవి విపర్యయించు రంగులో తరుచుగ 

మట్టి, తోపురంగులో నుండును. రకములు కలగలుపు రంగులవి దొరకును. 

మొక్కలు విరివిగ పూయును. 

మళ్లలోను, గోలెములలోను పెంచుటకు మిములస్ (ప్రశ స్తము. విత్తన 

ములు మైదానములలో సె ప్రెందిరు- అక్టోబరులో ను, కొండలపై మార్చి = పిలు 

లోను పోసి, ఒక నెల గడచిన వెనుక మొలకలను భాయపు మళ్లలో నాటుదురు. 

నారు పోసిన నాటినుండి 8.81 నెలలకు మొక్కలు పూతకు వచ్చును. వీటికి 

చెమ్మగల సారము పెట్టిన నేలయు, పుష్క_లమగు నీరును ఆరనీడ (ప్రదేశమును 
చక్కగ పెరుగుటకు కావలెను, 

వ్యూగవన్ (మె. వ్యూ(వియన్) ను కూడ తోటలలో పెంచుదురు. ఇందు 

ప్రసిద్ధమయినది రెడ్ ఎంపరర్ రకము. 
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చం(దకాంత 

ఎరాఖిలిన్ ఉఊలొవా 

తటుందియు  నికాదినోనీ 

నౌలభ్రు ; అమెరికాలోని ఉష్ట్షవాంతము 

ఇది బహూవార్షి కము, కాని ఏకవార్షి కముగ పెంచలడును. మొక్కలు 61-90 సెం. 

పొడవుగ గుబురుకట్లి హృదాకారపు మొనతేలిన ఆకులతో నుండును. పూవులు 

నాళాకృతులు, పంచదళములు, 2-25 నుండి 5*1 సెం. పొడవు, దీని ఎరుపు, 

పసుపు, తెలుపురంగుల పూవులపై తరుచుగ చక్కని చారలు, మచ్చలు ఉండును. 

పూవులు సాయంసమయమునగాని మబ్బుగానున్నపుడుగాని తెరచుకొనును. 

వయసు ముదిరిన మొక్కలు దుంపగట్లును. ఆ దుంపలను (ప్రవర్ణనమునకు 

ఉపయోగింపవచ్చును, 

విత్తనములను నేరుగ మొక్కలు పూయవలసిన మళ్లలో వేయుదురు. వేనవి, 

వర్ష, శీతకాలములు మూడింటను బాగుగనే పెరుగగల ఈ జాతిని జనవరి - ఫిబ్రి 

వరి, మేనుండి జూలై, సెపైంబరు. అక్షోబరులలో విత్తవచ్చును. కొండలపై 

మార్చి-ఏ(పిలులో విత్తవచ్చును. మొలకలను 45 సెం. దూరమునకు పలుచన 

చేయుదురు. ఏటికి తేలిక, సీరింకు నేలయు ఎండ పూ _ర్తిగగాని సగముగగాని 

తగులు చోటులు సరిపోవును. 

ఇది దృష్టిని ఆకట్టగల దగుటచే (ప్రాబల్యము నొసగుటకు పనికివచ్చు మొక్క. 
దీనిని గుల్మముల గుబురులో కూడ పెంచవచ్చును. గోడ, కంచె వెందడిని, అర 
నీడ పడు మూలలందును కూడ పెంచదగును. 

మోలు సెల్లా 

షోలు నెలా లేఐన్ 

వ్రయుందిము ౨ లాబియేణే. 

నాలభు * మధ్యధరా పాంతము 

ఇది సామాన్యమగునది కాకున్నను, ముదురాకు పచ్చని ఆకులు, వంపుల 
కొమ్మలకో అందమైన పొడుగు (81-90 సెం.) ఏక ర్తుకము. పెద్దవిగ పెరిగి, 
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గంట ఆకారమున లేత ఆకుపచ్చని ముచ్చికలు (రక్షకదళములు) ఆకు సందు 

లలో వింతగ నగపడును. వెనుకనుండి వెలుగు కనబడున వగుటచే వీటిపై 

నుండు ఈనెలు చక్కని వలవలె కాన్సించును. ఈ ముచ్చికల నడుమ చిన్న 

రెండు పెదవుల పువ్వులు కనీకనపడక యుండును. మొక్క పెద్దదయిన కొలది, 

ఈ పువ్వురేకలు రాలిపోవును. అందమైన ముచ్చికలు మాత్రము నిలబడి 

యుండును. మొక్కలు చాల మొరటువి, విరబూయునవి. 

చిత పుష్పములు అప్పుడు కోపినవిగావి, ఎండినవిగాని చాలకాల ముండుటిచే 

పూవుల అమర్చులలో చక్కని ఫలితముల నొసగును. పూల వెన్నులను మంచి 

అదనులో కోసి, ఆకులను తీసివేసి, చల్లని పొడిగానుండు గాలిపారు గదిలో 

తల(కిందులుగ వేలాడ తీపి ఎండని త్తురు. పూగు తులను చెట్టుమీదనే దంతపురంగు 

వచ్చువరకు “పండి నిచ్చి, తరువాతనే కోసి కూడ అలంకరణమున వినియోగింప 

వచ్చును. 

సెపైంబిరు-ఆక్టోబరులో వేసిన వి త్తనములలో, నెల తరువాత మొలకలను 
తీసి గోలెములలోను, మళ్లలోను దీనిని నాటవచ్చును. ఫిబవరిలో ఆరంభమైన 

పూత మార్చి, ఏపిల్ వరకు కూడ నుండును, మొక్కలు నీరు బాగుగ నింకు, 

సారము కేమగల నేల, ఎండకొయు చోటులందు బాగుగ పెరుగును. సకువుల 

ఎరువు, ఆకుపొల్లు వంటి జీవజ ఎరువులను అడప తడప వేసిన వివి బాగుగ (పతి 

ఫలము నిచ్చును, 

మయో సోటోొన్ ఆల్ఫెన్టీ 9న్ 

తడుంబము : బొరాబినోనీ 

నౌలభు = యూరపు, (బటన్ 

ఇది ఎక రుకముగ బెంచు ద్వైవార్షిక జాతి. పొట్టివి, పొడుగువి (30.87సెం.) 

కూడ రకములు సాగులో నున్నవి. మొక్కలు ఏపుగ, కొమ్మలతో గుబురుగ 
నుండును. సన్నవి ఆకులు, కాడలచినర గుత్తులుగ బూయు చిన్న పూవులు. 
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పూవుల రంగులు తెలుపు, గులాబి, ఆకాశ, ముదురునీలములు. (ప్రసిద్దర కములు 

బూ బాల్, బాస్కెట్ బాల్, జై గాంటియా “'లుజ్సీ"', మెస్పిడార్, విక్టోరియా, 

ఎక్ స పెస్, ఎ_స్హర్, 

ఇది గోలెములలో, మళ్లలో పెంచుటకు జల్లులుగ పూలను చూపుటకు, దుంప 

లున్న మడిలో వేయుటకు పనికివచ్చును, గుట్టతోటలలోను, కలగలుపు అంచుల 

లోను కూడ వేయదగును. 

ఉత్తర మెదానములలో సెపైంబరు అక్షోదిరులలోను, కొండలపై మార్చి 

వ్మపిలులోను విత్తుదురు. మొలకలను తరువాత భాయపు మళ్లలో నాటుదురు, 

సుదీర్హము నుశీతలమునై న $8రముగల ఉత్తర మెదానములలోను, కొండల 

పైనను పెరిగినట్లు ఇది దక్షిణదేశమున నెగ్గజాలదు. మొక్కలు నాటిన ఆరు 

. నెలలకు పూయును. బాగుగ పెరుగుటకు నీరు వడియు తేలికనేల, బాగుగ సారము 

పెట్టినదియు, సగమునీడ పడు తావులును కావలెను. 

మ. నిల్పాంటోకా యను మరొక జాతి, ముదురుసీలపు పూవుల దానిని కూడ 

తోటలలో పెంచుచున్నారు. 

నెమేసియా 

వావేనీయా ను 9మోసా 

కయంఖయు + (ల లారియే నీ 

సాలఫు = దక్షీణ ఆ(ఫికౌ 

నేటి నెమేసియా తోట రకములు వన్యములగు నౌ. సన్లు 9మోసా నుండియు, 

నా. వెర్సికలర్ అను మరియొక జాతితో దీని సంకరముల నుండియు ఉద్భవించి 

నవి. మొక్కలు బిల్లెపు అకొరపు ఆకులతో గుబురుగ కుదిమట్టముగగాని, వంకర 

టింకరగగాని 15*2 = 90-5 సెం. ఎత్తుండును, పూవులు చిన్నవి, పొడుగు 

కాడలపై గుత్తులుగ పూయునవి, ఆర్కిడులవలె రెండు పెదవులు గలవి. 

రంగులు పాటలము, గులాబి, నారింజ ఎరుపు, చె(రీ ఎరుపు, కెంపు, నీలము, 

పసుపు, తెలుపుగా నుండి వాటిపై విభిన్నమగు రంగులతో గుర్తులుండుమ. 

మొక్కలు విరివిగ పూయును. 
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పొడుగుగ నెదుగు రకములలో ఒంటిరంగువోను, కలగలుపు రంగుల 

లోను లభ్యమగు సట్టనై, ఇంతకంటె కుదింపుగ నున్న కార్నివాల్ (కలగలుపు 

పేరొందినవి. పొట్టి, గుబురు, నిబిడమగు (టయంఫ్ (కలగలుపు), ఆరెంజి 

(పిన్స్ (మెరుపు నారింజ ఎరుపు పెద్దపూవుల సెర్బాల్ (ఎరుప్పు సామాన్య 

ముగ పెంచునవి. హెబిడ్ బ్లూ జెం (లేతనీలము), హైబ్రిడ్ ఆరోరా (ఎరుపు- 

తెలుపు జంటరంగు, హె బిడ్ మిక్స్డ్ వంటి సంకరములు (నౌ. న్లు మోనా ౫ 

నౌ. వెర్సికలర్) మరింక దట్టముగాను, గుబురుగాను పెద్ద పూవులతో అలంకా 

రముగాను ఉండును. 

నెమేసియా విడిపూవులకు, గోలెములకు, మళ్లకు, అంచులకు చక్కగ పనికి 
వచ్చును. పొట్లి రకములు గుట్లలకు, గోటులకు, కిటికీ తొ స్పైాలకు సరిపోవును. 

పెద్దపూవుల రకము విడిపూవులుగా చాలాకాలము వాడక యుఎడుటచే ప్రశస్తమాలు. 

భాయపు మళ్ళ లో నాటుటకై నారు మడిలోగాని, నారు పళ్లి ములలోగాని సెపెం 

బరు - అక్షోబరులో నారు పోయుదురు. కొండలపై నిది మార్చి.ఏప్రిలులో జరు 

గును. మొక్కలు పెరిగి పూయవలసిన చోటనే నేరుగ కూడ విత్తనములు నాట 

వచ్చును. వి త్తినప్పటిను౦డి 8.9% నెలలకు ఇది పూతకు వచ్చును. మొక్కలు 

గుబురుకొనుటకు వాటి కొనలను గిల్లి వేయవచ్చును. దీనిని బాగుగ పెంచుటకు 
చల్లని, చెమ్మ నేల, వలసిన జీవజ పదార్థముతో కూడినదిన్నీ, ఎండ తగులు బయలు 

(పదేశమున్ను అత్యావళశ్యకములు, 

ఎమాఫైలా మెన్ జీయసై కఇాన్సిగ్నిన్ 

కయుంఖయము : హై (జోభిల్లేనీ 

నాలు : కాలిఫోర్నియా 

పొడుగు తమ్మెలుగ చీలిన ఆకులు, 15*2 20-9 సెం. ఎత్తు, (ప్రాకెడి 

స్వభావము గల పీలగ పెరుగు ఆర్హవములు. అయిదు దళముల ఘంటాకారపు 

పూవులు తెలుపు కేంద్రముతో ఆకాశరంగుగ ఒంటరిగ పూయును. కొన్ని రకము 

లలో పూవులు ముదురు ఊదా రంగులోను, స్వచ్చమగు తెలుపులోను, చుక్క_లు 



114 ఉద్యాన పుష్పములు 

పొడిచినవిగాను ఉండును. మొక్కలు అసంథ్యాకములగు పూలతో మూసుకొని 
యుండును. 

నిమోపైలా గోలెములకు, గోటుకు, ఆ_ర్తవపుటంచుకు, గుట్టతోటకు విడి 
పూవులకు పనికి వచ్చును. కోసిన పూవులు చాలకాలము వాడిపోక యుండును. 

విత్తనములను సెపైెంబరు _ అక్టోబరులో నారు పశ్లిములలో వేసి పిమ్మట 

భాయపు మళ్లలో నాటుదురు. కొండలపై దీనిని మార్చి _ ఏపిల్లోగాని, సెపైం 

బరు = అక్షోదిరులోగావి వేయవచ్చును. మొక్కలు శీఘముగ పెరిగి మూడు నెల 

లలో పూతకు వచ్చును. ఈ మొక్కలను బాగుగ ఎరువు వేసిన తేలిక నేలలలోను, 

అర్హనీడ గల తావులను బాగుగ పెంచవచ్చును. 

పూ పొగాకు 

నికొటియానా అలాటా గని. అభినిన్ ) 

తటుంఖయు * సాలనోనీ 

నౌలభ్రు ; ఉష్ణ ప్రాంతపు ఆమెరికా 

ఇది ఏక ర్తుకముగ 'పెంచదిడు దిహువార్షి కము. మెత్తని నూగుగల పెద్ద 

మొరటు ఆకుతో, పెక్కు కొమ్మలతో, ఏపుగ నెదుగు ఈ మొక్కలు 60-90 సెం, 

ఎత్తుండును. బాకావలె నుండు దీని పెద్ద పూవులా (ర*1 సెం) నక్షత్రమువలె 

నుండు అయిదు దళములతో పొడుగు కాడలపై వదులు వెన్నులుగ పూయును. 
పూవులు ఊదా, పాటలిము, ఎరుపు, కెంపు, పసుపు. గులాది, లవండర్, వంగ 

పువ్వు, వక్కరంగు, లేత ఆకుపచ్చ, తోపు చాయలు సోకిన తెలుపు రంగులో 
నుండును. సువాసన గలిగియుండును. పూవులు సాధారణముగ సాయంత్రము 

తెరుచుకొనును గావి, ఇప్పుడు పగలు పూయు రకములు కూడ లభ్యమగు 
చున్నవి. ఈ మొక్కలు విరివిగ పూయును. 

పొడుగుగ నెదుగు (గ్రాండిఫ్లోరా (శ అలాబా (గాంశిఫ్లోరా) లో నారు వ్యాపా 

రుల కేటలాగులలో ఆఫినిస్ అవియు, (గ్రాండిఫ్లోరా మిక్స్డ్ అవియు పేర్కొన 

బడు చిరకొలపు అభిమాన రకములు కూడ చేరియున్నవి. వీటిపూపులు రాతి 

తెరచుకొనును. సాధారణముగ తెల్లగా నుండును. న. అలాబ్కా ౨. లొంగ్భ్) 
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డార్జి అను జాతుల సంపర్క_మువలన లభించిన “హె విద్స్ సెన్సేషన్ మిక్స్డ్, 

డే లైట్ (తెలుప అను రకములు కొద్దిగ చిన్న పూవులను పూయును. అయితే 
మిగిలిన రకముల వాటివలెగాక ఇవి పగలు తెరచుకొనును. ఇంతకంటె కురుచ 

గను, దట్టముగను పెరుగు రకములు [క్రింసన్ బెడ్డర్ (ముదురు సింధూరము) 

వైట్ బెడ్డర్. 

ఆస్ట్రేలియాకు చెందిన మరియొక జాతి ౧. స్కాఎయొలెన్సొ కాండములు సన్న 

నివి, పూవులు స్వచ్చమగు తెలుపు, తీయని వాసన గలవి, ఇందు (పసిద్దమగు 

రకము మీనియేచర్ వైట్. 

పూపొగాకు పూమళ్లకు, ఆంచులకు, గోలెములకు (ముఖ్యముగా నా న్వాంవి 

యిలాశ్లు) గుల్మముల గుబురులలో గుమికూర్చుటకును, (పాదిల్యమును 

చేకూర్చుటకును పవికివచ్చును. 

విత్తనములను మెదానములందు సెపైందిరు = అక్షోదిరులోను, కొండలపై 

మార్చి - పృపిల్ లోను నారుపోయుదురు. తరువాత వాటిని శాశ్వతమగు చోట్ల 

నాటుదురు. బాగుగ సేద్యము చేసిన సారముగల చెమ్మ నేలలలోను, ఎండ 
పూంర్థిగగాని నగముగాని తగులు చోటులందును దీవిని పెంచుట సులభము. 

చెట్ల నీడను పెంచిన మొక్కల పూవులు పగలు తెరుచుకొనియే యుండును. 

సీరెంబరియా 
a 

నీ లెంబర్గియా తెడూలియా (నీ, పాపో యానియాక్సా 

తుటుందియు : సొలనౌోనీ 

నాలళు * దకీణ అమెరికా 

ఇది దిహువార్షి క మెగాని, ఏకరు క్రముగా పెంచదిడుచున్నది. మొక్కలు 165*2. 

22-9 సెం. ఎత్తుగల కురుచమొక్కలు. నిటారుగను, చీలినయాకులతో గుబురు 
గను, ఉండును. పెటూనియావంటి కప్పు ఆకారపు ఊదా-నీలపు పూవులు పచ్చని 

కేంద్రములతో నుండును. పూవులు పుష్కలముగ పూయును. పర్పుల్ రోబ్ 

అనునది (ప్రసిద్దమగు రకము. 
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నీరెంబర్గి యా గోలెములలో, గోటులలో, ఆ ర్హవపుటంచులలో, గుట్టకోటఐలో 

పెంచుటకు (ప్రశ _స్టము, మైదానములలో ఆగస్టు.అక్షోబరలయందున్ను, కొండ 

లపై మార్చి.ష్మపిలునందును నారుపోయుదురు. మకియొక నెలకు మళ్లలోవికి 

నాటుదురు. విత్తిన నాటినుండి 8.8% నెలలకు పూతవచ్చును. మొక్కలు నీకు 

బాగుగనింకు తేలిక నేలలలోను ఎండతగులు చోటను నిరభ్యంతరముగ పెరుగును. 

నై. కెల్లా 
నై జాల్లా ఉ మన్సీనా 

వటుందిము : రానన్ క్యలేనీ 

నౌలఛు యూరపు, ఉత్తర ఆఫికా 
పూవులచుట్టును బాగుగ చీలి సన్నగ దారములవలె నుండు ఆకులతో గుబురుగ, 

నిటారుగ పెరుగు ఈ మొక్కలు 46.61 సెం. ఎ త్తుండును. పూవులు పెద్దవి, 

వ్యాసము 2*5 నుండి 3:8 సెం, అరముద్ద పూవులు గుండగ కెలుపు, నీలము 

గులాబికంగులలో నుండును, బూరలవలె, లేక అండాకృతిగల ముళ్ల కాయలు 

కూడ అలంకరణకు ఉపయోగపడును. కాయలకు కొమ్ములను బోలు రాలవి 

కీల్మాగములుండును, 

ఆకాశరంగు పూవుల. మిస్ జెకిల్ అనునది దాని రకములలో మిన్న. మరి 

యొక రకము ఆక్స్ఫర్డ్ బూ (ముమరునిలము). 

బూడిద వర్ణపు కాండములు, ఆకులును ఎరరని కేసరముల ఊవదాపూవులను 

గల స్పెయిన్ దేశపు మరియొక జాతి నై. పొస్సానికా కూడ తోటలలో పెంచుదురు. 

నై_జెల్లా విడిపూవులకు, గోలెములకు (ప్రశస్తమైనది. ఒంటరిగను, పొడుగుగ 
నెకుగు ఏక ర్తుకముల నడుమనుకూడ పెంచదగును. విడిపూవులును, ఎండిన 

కాయలును ఆలంకరణమునకు సామాన్య ముగ వినియోగింతురు. 

విత్తనములను భాయముగనుండు మళ్లలోనే నేరుగవేసి, మొలవిన పిమ్మట 

80 సెం. ఎడమునకు పలుచన చేయదురు. విత్తుట మైదానములలో సెపెందిరు_ 

అక్టోబరులోను, ఆగస్టునుండి అక్షోదిరు, మార్చి-ఏ[పిలులో కొండలపైనను 

జరుగును. వి త్తనముషుండి 0.8] నెలలలో మొక్కలు పూయును. దీనిని జయ 
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(పదముగ పెంచుటకు సారము, వడుపుగల నేలయను, ఎండతగులు బయలు 

(ప్రదేశమును అనశ్యము. 

ఈనె” థరా 

ఈగణొథారా 

కుటుంబము వ డినగేనీ 

నాలళు + ఉత్తర దక్షీణ అమెరికాల సమశీతల మండలములు, 

ఈవెనింగ్ (పింరోజ్ అనదిడు ఈనాశెరా ఎయెన్నిన్ ద్ర్వైవార్షి కము, నిటారు 

కొమ్మలు, దిల్లెపు ఆకారముగల ఆకులు, సాయంతము తెరుచుకొను పచ్చని 

గొట్రములవంటి పెద్ద (5-1 సెం. వ్యాసముగల) పూవులుగల ఈ మొక్క. $1- 

120 సెం, ఎత్తు ఎదుగును. ఇందు సామాన్యమగు విభేడములు రెండు, "గాండి 

ఫ్లోరా.” “లామార్కియాన', వీటికంచె చక్కనిది “ఆఫ్టర్గ్లో' అను ఎర్రని 
పూవుకాడలు, ముచ్చికలుగల విభేదము. ఏక ర్తుకముగ చూడబడు ఇతర ద్విబుతు 
జాతులు, ఈ. (శమ్యాంశేయి 30-61 సెం, ఎత్తు, పసుపు పూవులు, ఈ, జడొరేటా 

ఎర్రని కాడలపై (పింరోజురంగు సుగంధ పుష్పములతో 61.90 సెం, ఎత్తు; 

ఈ. హాస్టోర్జా, పగటి వెలుగున విరియు మూలమున ఎర్రని చుక్కలుగల పసుపు 
ఎరుప్పరంగుల పూవులతో 80 సెం. ఎత్తు; ఈ. ది 9కోకాలిక్స్, పగలంతయు 

తెరుచుకొనియుండు తెల్లని సువాసన పువ్వులతో 80-45 సెం, ఎత్తు, 
ఈనొథిరా అంచులలో, మళ్ళ లో, గుట్టకోటలలోను మంచి ఫలితముల 

నిచ్చును, విత్రనములను, మొక్కలు పెరిగి పూయవలసిన మళ్లలోనే నేరుగ 
విత్తి 30-15 సెం. ఎడమునకు పలుచన చేయుదురు. మైదానములలో సెప్రైందిరు 
అక్ట్రోదిరులోను, కొండలపై మార్చి _ ఏప్రిలులోను విత్తుదురు. పరిమితమగు 
వర్షపాతముగల (ప్రాంతములలో ముందుగ జూన్_జూలై లోనే వి త్తనములను 
వేయవచ్చును. వి త్రినప్పటిచుండి 8-8] నెలలకు మొక్కలు పూయును, మొక్కలు 
బాగుగ పెరుగుటకు నీరు బాగుగ వడియు తేలిక నేలలును ఎండతగులు చోటును 
(పశ స్తము. సగము నిడపడుచోట్ల పూవులు పగలంతయు తెరచుకొనియు౦డును. 
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పాపీ 

పపావర్ గోయియాన్ 

క లు ఎ వవొవరేనీ 

నాలళథ : యూరపు, (దిటను 

పాపీ (వపావల్ ల్లోయియాన్) పొడుగు దుర్చలమగు కాడలపై ముడుతల 

పట్టువంటి రేకలతో కప్పులవలె నుండు ఒంటిరేక లేక ముద్దపూవులుగల 61 సెం. 

ఎత్తైన మొక్క. పూలవన్నెలు, తెలుపు, పాటలము, గులాబి, పలకరంగు, 

నీలము, అృపికౌట్, ఇటుకరంగు, సాల్మన్, ఎరుపు, లేతవంగపూవురంగు, 

నీలము, ముదురుతోపు = మూలమున తెలుపు, కొన్నిట రేకల అంచున విపర్య 

యించు వర్ష ముండును, కొవ్ని రకములయందు పూలు ముద్దవి. (ప్రపిద్దరకములు. 

సింగ్ల్ మిక్స్ర్ = లేక షిర్లే మిక్స్డ్. డబుల్ మిక్స్డ్ , స్వీట్ (దియర్ 

(ముదురు గులాబి, ముద్ద), అమెరికన్ లీజియన్ (పెద్ద, ఎర్రని, ఒంటి రేక, 

“గిన్నె"లో నల్లవి + గుర్తుండును). 

సామాన్యముగ పెంచు ఇతర పాపీ జాతులు, కేటఎరుపు పూవులు, నీలపు 

ఆకుపచ్చని ఆకులు. (ప్రాకెడి న్యభావము గల ఆపియామైనరు దేశపు ఏక రుజాతి 

వ. గ్లాతం (ట్యూలిప్ పాపీ), నీలపు ఆకుపచ్చని ఆకులు, తెలుపు, సాల్మన్ పాటల, 

ఎరుపు రంగులలో కార్నేషనులను బోలు చూపుల నరికట్టు పెద్ద ముద్ద పూవులతో 

61.90 సెం. ఎ త్తుండు (గీసు, తూర్పుదేశముల వ. సోచ్చి ఫెరం (నల్లమందు 

లేక గసగసాల చెట్టు), ఏక ర్తుకములుగ వి త్తనములనుండి పెంచదిడు బహు 

వార్షిక జాతులు రెండు. తేట ఆకుపచ్చని ఆకులు, తీగలవంటి కాడలపై ఉద 

యిందు (తెలుపు, పసుపు, నారింజ, పాటలము, గులాటి, సాల్మన్, చేరురంగు 

అంచు, చీనీ అంచుగల) మిరుమిట్లు గొలుపు వన్నెల పూవులతో 37.45 సెం. 

ఎత్తు పెరుగు వ. న్యూడికాల్ (ఐస్లంద్ పాపీ), మంటఎరుపు, ర కృప టెరుపు, 

'కెంపు, నారింజ ఎరుపు, గులాబి రంగుల పూవులతో 61-90 సెం, ఎదుగు 

వ. ఓరియంచేల్ (ఓరియంటల్ పాపీ). 
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ఐస్లండ్ పాపీ (వ. న్యూడఢికాల్) లో (ప్రసిద్దమగు రకములు కూనారా 

(పాటలము). యెల్లో వండర్, గార్ట్రెఫ్. కెల్మ్స్కాట్, జై గాంటియం, గార్డ్ 

ఫోర్డ్ జయంట్స్, సాన్ ఫోర్డ్ జయంట్స్, సన్వీం, కార్షినల్ (ఎరుపు, ఎంప 

రర్ (నారింజ) మిక్స్డ్. ఓరియంటల్ పాపీలో మిక్స్డ్, స్కార్లెట్ అనునవి 

ముఖ్యమగు రకములు, డాన్నెబాగ్ (ఒంటిరేక, ఎరుపు, తెల్లవి + గుర్తు) నల్ల 

మందు పాపీలో (పసిద్దమగు రకము. 

పాపీ విడిపూవులకు, మళ్లకు, అంచులకు, జల్లులకు (పశ స్తములు. పూవు 

కాడల తెగిన కొనలను కొద్ది సెకనులసేపు మరుగు నీటిలోముంచిగాని, మంటపై 

నుంచిగాని, జిగటగ నుండు రసమును సీలు చేయవలెను. పాపీని గుమికూర్చుట 

చాల మంచిది. ~ 

మొక్కలు పూయవలసిన చోటనే నేరుగ విత్తనములను నాటి, తరువాత 

మొలకలను 22:9 _ 80*5 సెం. దూరముగ పలుచన చేయుదురు. గింజలనాటు 

మైదానములందు సె పైందిరు ఎ అక్షోబరులోను, కొండలపై ఆగస్టునుండీ అక్టో 

దిరువరకు గాని, మార్చి.ఏపిలులో గాని జరుగును. గింజనుండి పూతకు | 

నుండి 3 నెలలు పట్టును. 

మొక్కలు నీరు సులభముగ నోడు నేలలలోను ఎండతగులు (ప్రదేశమునను 

బాగుగ నెదుగును, 

చెన్ నిమాణ్ 

tee ని (నౌభాల్తులారియేనీ 

నౌలళభ్రు: ఉత్తర అమెరికా 

పెన్ స్టిమాన్ బహూవార్షి కమయినను తరుచుగ ఏక ర్తుకముగ పెంచబడుచున్నది. 

నేటి తోటరకములు పె. వోర్ట్డ్ వౌగె, వె. కొవెయా అను జాతుల మధ్య సంకర 

ములగ నుదృవించినవి. పె. వార్వేఉన్ (నమౌనార్ధకము బిలోన్ ఖార్వేటా), 

పె. శీఫ్యూనస్ అను జాతులు దిహువార్షికములు. ఈ మృదుకాండకము లగు 

మొక్కలు, తేట పచ్చని ఆకులు, పొడవగు వెన్నులపై గాక్సీనియాలవలె నుండు 
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గొట్టపు పూవులతో బహుశాఖులై 45.6 సెం. ఎత్తుండును. పూవులు తెలుపు, 
పాటల, గులాబి, ఎరుపు, కెంపు, ఊదా రంగులలో నుండును, పెక్కి_౦టికి 

రేకల అంచున వేరు రంగు గోటుండును. మొక్కలు పుష్కులముగ పూపి 

వెన్నులచే నించుమించుగ కప్పబడియుండును. 

(పజారంజకమయిన రకములు జయంట్ స్టోరడేల్ (కలగలుపు) రెయిన్బో 
(కలగలప్పు జయంట్ ఫ్లవర్స్ హె బిద్స్, హె దిడస్ స్కార్లెట్ కీన్. 

పెన్ పిమన్ పూలమళ్లకు, అంచులకు పనికివచ్చును. గింజలను మొదట నారు 

పోసి పిమ్మట నాటుదురు. కొండలపై మార్చి-ఏ(పిలులోను, పొడుగు, చల్లని 

చలికాలము గల మైదానములయందు సెప్పెందిరు _ అక్షోబరులోను విత్తనము 

వేయవచ్చును. గింజలు వేసినప్పటినుండి మూడు-మూడున్నర నెలలకు మొక్కలు 

పూయును. ఇద కొండలపై యథేచ్చగ పెరుగుటయేగాక బహువార్షికముగ కూడ 

పెంచదగును. సత్తువగల, నీరింకు సారము పెట్రిన నేలలోను, ఎండపడు తావు 

లను మొక్కలు బాగుగ పెరుగును. కొండలపై మొక్కలకు ఇండముల ద్వారాను, 

చుబ్బును చీల్చియు (ప్రవర్ణనము చేయవచ్చును. 

బటూనియా 

సెటూనియా హె బిడా 
Bas tir నా 

నౌలభ్రు * దడీణ అమెరికా 

తోటలలో పెంచు ఆర్హవ పుష్పములలో మిన్నయగు వానియందు పెటూనియా 

ఒకటి. ఆధునాతన రకములు పె. ఇంట (గిఫోలియా వె. ఎక్రావినిల్లోరా అను 

రెండు జాతులను సంపర్కము చేయగా ప్రాప్తించిన సంకరములు, చిన్న 

గుం(డని ఆకులతో, వాలియుండెడు కొమ్మలతో న్ మొక్క. 22-9 = $0: సెం, 

లేక 30-45 సెం. ఎత్తుండును, మొక్కలపైన పూసెడి దీనిళావులు 15*2 = 

17:6 సెం. అడ్డుకొలతి వరకు కూడ కలిగి పెక్కు ఆకట్టు రంగులలో బాకాల 

వలె నుండును. పూలరంగులు తెలుపు, గులాబి, పాటలము, కెంపు, ఎరుపు, 

రక్తము, లేతసీలము, ఊదా,. పాండురము. పసుపు, సాల్మన్ _ గులాబి, వంగ 
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పూవు. ధూూమములు. కొన్ని రకములలో రెండు రంగులుచేరి నక్షత్రములను 

స్ఫురింపజేయును. పూరేకలు చీనీ ఆంచులాగాని, అందమగు ఈనెలు లేక ఇతర 

గురుతులుగాని కలవిగా నుండవచ్చును. మరికొన్ని రకములలో ముద్ద పూవులు 

కూడ నుండును. ఇవి విసారముగ పూయుటయే గాక పూత దీర కాలముండును. 

పెటూనియాలో గల వేర్వేరు విభేదములు : 

1. కురుచ, దట్టము - మడి పెటూనియాలు : త్వరగ, విరివిగపూయు 

కురుచరకములు. బూ బర్డ్ (నీలము. ఊదా), [క్రీం స్టార్, పీచ్ రెడ్, రోజ్ ఆప్ 

హెవెన్, రోజీ మార్న్, స్నోబాల్, బట్టర్ స్కాచ్, సర్ రీస్, లైమా (తెలుపు, 

లేడీ బర్డ్ (మెరుపు ఎరుపు). 

2. ఘనపుషృములు : ((గ్రాండిపోరా) పెద్ద పూవులవి (10-2 సెం. లేక 

మించిన వెడల్పు. 

(అ) నున్చి అంచువ = రకములు : బింగో (వైన్ ఎరుపు, తెలుపు). డాజ్ఞర్' 

(సింధూరము), పాప్కార్న్ (తెలుపు), పర్ప్ల్ (పిన్స్, 

(ఆ) బీచీలఎ లోక్ జూలు అంచుబి. పూరేకలు చీనీలవి లేక రేగినవి. రేకలు 

కొలదిగగాని, బాగుగగాని రేగియుండవచ్చును. మొక్కలు కురుచ, లేక పొడవు, 

జయంట్ ఆఫ్ కాలిఫోర్నియా, సూపర్ బిప్పిమా లేక లెవియాథన్ రకముల 

రేకలు పూర్తిగ రేగినవి. అందు రెండవరకమున సుందరమైన ఈనెలు గల 

రేకలును, కంఠమున గురుతులు గల పూవులును గలవు. రేగిన పూవుల మరి 

కొన్ని రకములు. రమోనా (కలగలుపు, (ఫ్రింజ్ వ్ స్నోస్టార్క్ (తెబుప్పు, 

థియొదోసియా (గులాబి, డిఫయన్స్ (కలగలుపు సూపర్ ఫ్రిల్స్ (ముద్ద 

పూవుల వలె కన్పట్లును ) 

౪. మొదటి తరపు : F,. సంకరములు: బహుపుష (మల్తిస్టోరా) ఘన 

పుష్ప ((గ్రాండిఫోరా) రకములు రెండును. 

(అ) మెదథొతరవ్రు బివొల్రువ్చ నంకరములు :=-పూవులు సాదా అంచు రేక 

లతో చిన్నవి; అజైక్ (రక్తపు ఎరుపు, కోమాంష్ (ఎరుపు, గ్లిట్టర్స్ (సింధూ 

రము, తెల్లని చుక్కలు), కోరల్ సాటిన్ (గులాబి), పేల్ ఫేస్ (తెలుపు). శాట 
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లైట్ (తెల్లని నక్షత్రముతో గులాబి), షుగర్ ప్లం (గులాబి-లవండర్స్ సిల్వర్ 
మెడల్ (సాల్మన్ -తేటఎరుప్పు, మొంటానా (తెలుపు) పొలారిస్ (నక్షత్రముతో 
ఊదా), చెరోకీ (గులాబి), ఇంకను కొన్ని రకములు. 

(ఆ) మెదలొతరళ్రు భనళవ్చు నంతరములు = పూవులు జూలుటంచువి లేక 

రేగిన రేకలవి, పూవులు పెద్దవి. బ్లూ లేస్ (లేత నీలపు లేసుతో ముదురుఊదా), 

కాలిప్పో (ఎరుపు, తెలుపు, మేళం (సాల్మన్ పాటలము), (ప్ప్రింగ్మైం 

(మెరుపు సాల్మన్), లా పలోమ (తెలుపు, రెడ్ ఎనై ఎన్ (ఎరుపు, స్నో లేడీ 

(తెలుపు, పింక్ మాజిక్ (గులాబి) మరియు ననేకము. 

4. రెండవతరపు సంకరములు (F3) 

(అ) రెండవతరపు (F్క).భునభువృములు : కార్నివాల్ (తెలుపు, పాటలము) 

(ఆ) రెండవతరపు (గ) ఐవువ్రువ్పుముల : కలరామా (కలగలుపు, కోన్ 

పెట్టి (కలగలుపు). - 

ర్. బాల్కనీ, లేక లంబమానము : ప్రాకునవి, చిన్న, పెద్ద పూవులవి, 
రకములు : బ్లూ వండర్, రోజ్ వండర్, రోజ్. 

6. ముద్దవి : అంచు నునుపు లేక రేగినపూలు, పూర్తిగా ముద్దవి, పెక్కులు 

రెండురంగులవి, అవ్నియు మొదటి తరపు సంకరములు. ఇవి జపానులో ఉద్భ 

వించినను, ఇపుడు అమెరికా, ఇంగ్లండు, యూరపులలో లభ్యమగుచున్నవి. 

ప్రపిద్దరకములు చెర్రీ టార్డ్ (గులాబి, తెలుపు, మిసెస్ డైట్ డి ,ఐ సెన్ హోవర్ 
© లబ యె 

(సాల్మన్), అల్నెగో (సాల్మన్), లిరిక్ (సాల్మన్ పాటలము), ర్లాప్పొడీ 
ఇకా ఇ లి (మధుధమము, క్వాప్రిస్ (గులాబి-ఎరుపు, సింధూర-గులాబి, నోక్షర్న్ 

(ఊదా), సొనాటా (తెలుపు, (వైస్తోస్ (రెండువన్నెలు - గులాటి, తెలుపు), 

గ్లోరియస్ (కలగలుపు) 

పెటూనియా మళ్లకు, అంచులకు, గోటులకు, రాశినాటులకు, గుట్టతోటలకును 

(పొట్టిరకములు), కిటికీ తొస్పెలు (బాల్కనీ రకములు), వేలాడు తొెలు 
ల ల | డు 

(బాల్కనీ రకములు), గోలెములకును పనికివచ్చును. దీనిని విడిపూవ లకై కూడ 
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వినియోగించవచ్చును. గుంపుగా నాటినప్పుడు, ఇది గుల్మములతో బాగుగనే కలసి. 
పోవును. 

విత్తనములను ఆగస్టునుండి ఆక్టోదిరుకు నారుపోయుట (శ్రేష్టము. మైదానము 

లలో, ముఖ్యముగ వేసవి వేడిగనుండని చోటులందు మార్చిను౦డి జూన్ వరకు 
కూడ వీరు పోయవచ్చును. కొండలపై మార్చి-ఏ(పిలులో నారుపోయుదురు. దీని 

ఆతిచిన్న వి త్తనములను ఒక్క సమముగ చల్లుటకై ఇసుకతో చేర్చవలెను మరి 

యొక నెలకు నారును పీకి నాటుకురు. పూర్తి ముద్దపూవుల రకములను__విశే 

షించి కొండలపై నను, సాధు శీతోప్షస్థితిగల చోట్ల__అండములకో (ప్రవర్షనము 

చేయుదురు. ముద్దపూవుల రకములందు శాఖాాపవర్షనము నవలంబించుట ఏలనన, 

నూటికి నూరుపాళ్లు ముద్దపూవుల పూయురకములు మనదేశమున గింజకట్టని కారణ 

మున వీటి విత్తనములను విదేశములనుండి దిగుమతి చేయుచున్నారు. ఈ మొక్క 

లకు బాగుగ పెరుగుటకు నీరు బాగుగ దిగు నేలయు, ఎండతగులు (ప్రదేశమును 

కావలయును. మొక్కలు సుమారు 15*2 సెం. ఎత్తున కెదిగినపుడు వాటివి తలలు 

(తుంచి గుబురుకొనజేయవచ్చును. పూతనున్నపుకు మొక్కలకు అప్పుడప్పుడు 

(ద్రవపు ఎరువుగా ని, సారదములనుగాని వేయుటవలన పూవులు విరివిగ పూయును. 
పూతను పొడిగించుటకు వాడినపూలను తరచుగ ఏరి పారవేయవలెను. నారు. 

పోపిన 8.9% నెలలకు పూతవచ్చును, 

ఫె నేలియా 

ఫె సేలియా కాంపొన్యూలేరియా 

వయుంఖము : హై(ఢోభిల్లేనీ 

ణౌలభ్రు = కాలిఫోర్నియా (అ. సం. రా) 

మొక్కలు సుమారు 20:3 నుండి 10:5 సెం. ఎత్తుగ, సన్నని కొమ్మల 

తోను, బూడిద-అకుపచ్చని దంతురమగు ఆకులతోను గులాబిరంగు పుప్పొడి. 
తిత్తులతో ఘంటాకారపు ముదురు నీలపు పూవులతోను ఉండును. పూవులు 

సన్నని కాడల చివురున నుండును. నీలిపువ్వులతో 30-61! సెం. ఎత్తుగల 

వె. ఎనీడా (యూటోకా ఎనీడా) యున్ను, లోతిరిగిన లేత నీలి.లవండరు రంగు 
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పూవులు గుత్తులుగ పూయు 45.15 సెం. ఎత్తుగల పె. తినాసెళీఫోలియా అను 

రెండు జాతులుకూడ పెంచుటకు యోగ్యములు. పూవులు తేనెటీగలను బాగుగ 
నాకర్షి ంచును, మొక్కలు చాలకాలము పూతయందుండును. సట్రన్స్ బూ బ్యూటీ 

యనునది మంచి జనాదరణను పొందినది. ఇ 

సెసేలియా అంచుగను, తొప్రెలలోను, రాతి తోటలయందును శోభించును. 

మెదానములలో సెపైంబరు.ఆక్టోదిరులలోను, కొండలపై ఆగస్తునుండి అక్షో 

బరుగాని, మార్చి = ఏపిలులోగాని నారుపోయుదురు. తరువాత నారును స్టిరమగు 

మళ్లలో నాటుదురు. ఎండ తగులుచోట్ల, తేలిక, నీరుఇంకు నేలలో నిది చక్కగ 

"పెరుగును. మొక్కలు మైదానములందు ఫిదివరి _ మార్చిలోను, కొండలపై 

కడ వేసవినిగాని, తొలి వసంతమునగాని పూయును, 

ఫాక్సు 
na) 

య. [8 మొ్ర్రండీదై 

తయందియు = వాలెమైనియేనీ 

నాలభ్రు = అక్పాస్, న్యూ మెక్సికో (అ. సం. రా 

ఉద్యానమును సుదీర్హ కాలము వర్ణ్షమయముగ నుంచుటకు ప్లాక్సుకు ఎనయైనవి 

పెక్కులులేవు. దీనిని పెంచుట సులభము, పూత విరివిగ పూయును, పూవుల 

రంగుల వై విధ్యము సువి స్తరము, పూయుకాలము సుదీర్హము. మొక్కలు 15- 

45 సెం. ఎత్తులలో పొట్టినుండి పొడుగు వరకు ఉండును. పొడుగ న దిల్లేపు 

ఆకారపు ఆకులును, ఆకులకు పైగా లలితమగు సువాసనగల 2"5 సెం. వెడల్పు 

పూవుల చదును గుత్తులతో గుబురుగ నుండును. పూవులు పాటల, గులాబి, 

ఎరుపు, సింధూర, రక్త, సాల్మన్, చర్మ, ఊదా, ధూమ, పసుపు తెలుపు 
రంగులలో, విపర్యయించు బొడ్డులతో నుండును. 

కన్సిడోబా స్టార్ లేక స్టైల్లేటా యను రకమున రేకలు చీలి మొనదేలి నక్షతా 

కారముగ నుండును. ఇట్టి నక్షతాకార ఫ్లాక్సురకములలో ట్వింకిల్ ఆనునది 

'సుప్రసిద్దము, పేరొందిన మరొక రెండు రకములు, పెద్దపూవుల పొడుగు 

(గాండీ ోరా, పొట్రి గుమ్మటము వంటి నానా కాంపాక్షా. ఈ రకములు విడి, కల 
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గలుపు రంగులలో లభ్యమగుచున్నవి. (గాంజీలోరా లో సామాన్యముగ పెంచు 
రకములు, మిక్సెడ్, ఫోర్డ్ హుక్ మిక్సెడ్, ఆర్ట్ షేద్స్, ఆల్బా (తెలుప అటో 

పర్పూరియా (ముదురు ఎరుప్పు, ట్రిల్లియఎట్ (నల్లని బొడ్రుగల గులాబి) కాక్సీ 
నియా ( మెరుపుకెంపు) ఇసబెల్లినా (వసుప్పు కెర్మెసీనా స్ట్పైండెన్స్( తెలుపుబొడ్డు,) 

ఎరుపు) స్నో బాల్ (తెలుపు) వెర్మి లియాన్ (సింధూరము), వయెలేపియా (ముదురు 

నీలము). నానా కొంఖా కా రకములలో ముఖ్యమమునఏ. తరుచుగ కలగలుపు 

రంగులలో లభించునవి సెసిరీ, గ్లోబ్, బ్యూటీ, సైర్నెంబ్బౌబిర్ అనునవి, 

బ్యూటీ అను రకమునో నీలు, పాటలము, సాలమన్, ఎకుపు, ఊదా, తెలుపు 

అను విడీరంగు పూవులవి కూడ్త గలవు. గ్లోబ్ మిక్సెడ్ అను విగిరంగు పూవు 

లవికూడ గలవు. గ్లోబ్ మిక్సెడ్ అను గుండ్రని గుమ్మటమువంటి పొట్టి 

(204 సెం.) రకముకూడ గలమ, ఇంతేగాక, పెప్తపూవులు, లావుకాడలుగల 

గ్లామర్ (మీగడరంగు బొడ్తుకో గులాబి), పెటా రెడ్, జయంట్ పెటా మిక్సెడ్ 

అను చెటాప్తాయిడ్ రకముణుకూడ గలవు. 

ఫాక్సు పూమళ్లకు, అంచులకు, తొప్పెలప, (ప్రళ స్హము = పొట్రికకములు 

గోటులకు, కిటికీలలోనికి, తొ శ్పైలకు, మడులకు పనికివచ్చును. చితపుష్పములు, 
ముఖ్యముగ పెద్దపూపుల (గౌంజీల్లోరా రకముతవి; పూవుటమర్పులలో చిరకాలము 

నిలచును, 

మెదానములలో ఆగస్టునుండి అక్టోబకు వరకు: నారుపోసి మొక్కలు 

5*1._7-6 సం. ఎ త్తున్నప్పుడు వాటిని నాటుదురు. కొండలపై మార్చింఏపిలులో 

విత్తుదురు. విత్తిన 9.93 నెలలకు మొక్కలు పూతకు వచ్చును. బాగుగ పెరుగు 

టకు వీటికి సారముగల మంచి ఎరువువేసిన తేమగల నేలకావలెను. ఎండ బాగుగ 

తగులు బయల్నుపదేశము మంచిదే, కాని సగము నీడగల (ప్రదేశములలో కూడ 

"పెంచుటకు వీలగును. 
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లేడీలేసు 

.వింవనాలా మొనోయికా 

తట = అంబలి ఫెలే 

నౌలభు * భారతదేశము 

ఇవి లోతుగా బీలిన యాకులు, సన్నని పొడుగుకాడల చివర తెల్లని చిన్న 

పూవులగుత్తులు గల 120.160 సెం. ఎత్తు ఏకర్తుకములు. పూగుత్తులు గాజర్ 

పూవులను పోలియుండును. 

అంచులలోను, గుబురులలోను, వెనుకరంగుగాను ఇది బాగుగ పనికి 

వచ్చును. కోసిన పూవులు గుచ్చములకు, పూవుటమర్చులకు (పళ స్తములు. 

మైదానములలో సె పైంబరు- అక్టోబరులో ను కొండలపై మార్చి_ఏ(పిలులోను 

నారుపోయుదురు. పిదప 8'8.8"1 సెం. పొడవు మొక్కలను మడులలో నాటు 

దురు. విత్తిన 8.82 నెలలకు ఇవి పూయును, ఇవి సారము కేమగల నేలలోను 

ఎండతగులా చోటులను బాగుగ పెరుగును. సగము నీడలో కూడ నివి 

"పెరుగును. 

గడిగులా బీ 
(a) 

వోడ్డులకా (గౌండీ ఫ్లోరా 

వయమంఖయు : పోద్డులోనీ 

నాలభు * దక్షీణ అమెరికా 

పోరులకా నేలబారుగ పాకు న్వభావముగల 10:2. 15-2 సెం. ఎత్తు మొక్క; 

చిన్న మె.త్తవి కాడలవంటి ఆకులు గలది. మెర మెరలాడు దీనిపూవులు 2*ర్ సెం, 

పైదిడిన వెడలు గలిగి గులాబి పూవువలె నుండి కాడల చివర ఒంటరిగ 

పూయును. పూవులు ఎరుపు, పసుపు, గులాబి, పాటలము, సాల్మన్, నారింజ, 

లవండర్, కెంపు, ఊదా, తెలుపు రంగుల మెరుగుచాయలలో నుండును. కొన్ని 

రకములలో పూవుల రేకలపై విపర్యయించు రంగులలో చక్కవి చారలుండును. 

ఒంటిరేక, ముద్దపూవుల రకములు _ రెండును పెంచదిడుచున్నవి. పూవులు 
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పగలు విచ్చుకొని, సాయంత్రమునగాని, మబ్బుగానున్న దినములలోగాని ముడుచు 

కొనును. మొక్కలు విరియబూసినప్పుడు రంగు తివాసీవలె కన్పడును. 

(ప్రపిద్దర కములు (గాండిప్లోరా సింగ్ల్ మిక్స్డ్, డబుల్ మిక్స్డ్, మాజిక్ 

కార్పెట్ అనునవి. మెరుపు ముదురు గులాబిరంగు ముద్దపూవుల 'దిహువార్తి కపు 

రకము కూడ గలదు. 
తాత్కాలికముగ నేలను కప్పుటకు, రాతి తోటలలోను, గోటుగాను, బాటకు 

గాని, విశాల మార్గ్షమునకుగాని ఇరువైపుల పెంచుటకును పోర్షులకా సరిపోవును. 

లోతులేని పాతలలోను, పశ్లెములలోను పెంచుటకు గూడ ఇది సరిపోవును. 

నారు మార్చినుండి సెప్రెంబమ వరకు పోసి మొలకలను స్టిరమగు మళ్లలోనికి 

నాటుదురు. మొక్కలు వేసవిని వానలలోను బాగుగ పెరుగును. చలికాలమున 

నంత బాగుగ రావు. కొండలపై దీనిని మార్చి.ఏపిలులో వేయవచ్చును. వీటిని 
బాగుగ పెంచుటకు నీరు ఇంకు తేమగల, శేలికనేలలు, ఎండతగులుచోటు కావ 

లెను. మొక్కలు మొండివగుటచే ఎక్కువ (శద్ధలేకయే పెరుగును. 

(పిమ్యూలా 

(వీయ్యూ లా మలాకాయిడీన్ 

వయందియు : (వీమ్ములోనీ 

నౌలళభ్రు : చైనా 

బేబీ (పింరోజ్ అనబడు ఈ మొక్క సుమారు 80 సెం, ఎత్తుగ వెడల్పయిన 

ఆకుల గుత్తి మూలమునను, దానికి బాగా పైగా సన్నవి కాడల కొనను చిన్న 

చిన్న పూవుల పెద్ద గుత్తులతోను ఉండును. పూవులు ధూమ, పాటల, లవం 

డర్, వంగపూ, ముదురుపాటల, ఎరుపు, గులాది ఎరుపు, సాల్మన్ గులావి, 

తెలుపు, లవండర్ . వంగపూవు రంగులలో నుండును. 

దీనివి గోలెములలోను, మళ్లలోను, _ విడిపూవులకును చక్కగ పెంచ 

వచ్చును. వి త్తనములను మైదానములలో సెప్పెందిరు-అక్టోోబరులలో ను, కొండ 

లపై మార్చి-ఏ పిల్ , లేక ఆగస్టు = సెపైందిరులలో ను పోయుదురు. మొలక 

లను తరువాత స్టిరమగు చోటుల నాటుదురు. ఇది మైదానములలో ఫిబ్రవరి - 
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మార్చిలోను, కొండలపై జూలై - అక్టోబరుగాని, వసంతమునగాని పూయును. 

మొక్కలు ఎండ పూర్తిగగాని సగము సగముగగాని తగులు చోటులలోనూ, 

నీరు బాగుగ ఇంకు, సారవంతమైన, తగుమ్మాతపు జీవజ పదార్థము గల నేలలో 
బాగుగ పెరుగును. ఇది కొండలపై చక్కగ పెరుగును. మైదానములందు శీత 

కాలము చలిగను పొడుగుగను ఉండు తావులందు బాగుగ వచ్చును. 

ముఖ్యమైన రకములు, గ్లోరీ ఆఫ్ రివర్ సైడ్ (సాల్మన్ - గులాబి), మిసెస్ 

ఎరిక్సన్ (గులాబి ఎరుప్పు, వైట్ జయ-ట్, ఫాన్సీ (లేత గులాబి, ఫతీమా 

లేక ఎరికా (సాల్మన్_ఎరుప్ప), (గ్రాట్యురేషన్ (సాల్మన్ -ఎరుపు, డా. టో నెర్డ్ 

(ఊదా- ఎరుపు, పర్పుల్ కింగ్, రోసిటా (గులాబి_ ఎరుపు, సాంబి (చెరీఎరుపు 

సారి (మెరుపు పాటలు, జై గాన్టియా, రీజంట్ ్రిగిడ్ (మెరుపు పాటలు, లోలా 

(ఊదా నీలము). 

తోటలలో పెంచబడు ఇతర (సిమ్యూలా జాతులు ఏవన, వ. సైనాన్సిన్, 

వీ. ఆజ్ ్డోబిగా (వి. వ్యాయెన్న) న్ , (వె. వొల్లారిన్, (వి. పొలియాంథా లోక (వె. వయా 

బిలిన్ వీటిని (వ. మలకాయిజీన్ వలెనే పెంచుదురు. 

ఇందు /వి. ఆబ్కోచికా, (వీ. వోల్లారిన్, (వి, వాలియోాంథా వంటి కొన్నిజాతులు 

కొండలపై ననె బాగుగ పెరుగును. 

(ఏ. సైనాబ్బిన్ = చైనా (పింరోజు-__ 22-89 సెం, ఎత్తుముదురు ఆకుపచ్చని 

ఆకులు, పెద్ద చీలిన అంచుల పువ్వులు, నీలి, తెలుపు, ఎరుపు, గులాబి, నారింజ 

ఎరుపు, కెంపు, లేత ఎరుపు, సింధూర ధూమ వర్షములలో గుత్తులుగా పూయును. 

ప్రసిద్దమైన రకములలో ఆల్బా ప్యూరా (తెలుపు), కార్డినల్ (ఎరుపు, సెరూలియా 

(నీఐం). డాన్ (మృదుపాటలము), డాజ్ లర్ (నారింజ.ఎరుపు, డిఫయన్స్ 

(ముమరు ఎరుప్పు, పాపా వోల్స్ (లేత ఎరుపు, గోధుమ రంగుక్ఫో, చుకున్ఫ్ 

(సింధూర ధూమం). కూడ గలవు. 

వ. అట్ తోనికా- సుమారు శీ7 సెం. పొడుగు, బలమగు కొమ్మలపై పెద్ద 

గుత్తులుగా పూయు పెద్దపూషులు. ఇందు ముఖ్యమగు రెండు విభాగములు 

(గాండిప్లోరా, క్రైగాన్షియా. ఇందు రకములు మిక్స్డ్, ఆల్బా (తెబుప్ర. కార్ 

మిన్ సాల్మన్, సెరూలియా (నీలం), డొందో (ముదుకు ముఖమల్ ఎరుపు), 

/ 
ఓ 
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ఫాస్బెండర్ (ముదురు వీలం, ఎరుపు, తెలుపు లేక గులాబి), హోంబిర్ల్ ఎరుపు, 

గోరీ ఆఫ్ ఆల్స్మీర్ (ముదురు పాటల), ఇల్ఫ్యూమినేషన్ (సాల్మన్ =ఎరుపు), 

సాల్మన్ క్వీన్, వల్కెనో (ముదురు ఎరుపు). 

(వ. వ్యాయెన్సిన్ -(వి. ఖ్లోరలండా, (వి. వెర్డి సెల్లేబాల నడుమ సంకరముగా 
నుదయించినది. పూవులు దింగరు పవిమి, యెల్లో మాస్పర్ అనునది es సమగు 

రకము. గోలెములలో పెంచుటకు బాగుండును. 

[వె వల్లారిన్ = ఇది పసుపు పూవుల పూయ పురాతన సామాన్య (వ్రింరోజు. 

ఇప్పుడు వ! కొ త్త పూవన్నెలు లభ్యమయినవి, మ మళ్లలో, విడి 
పూవులకును పెంచుదురు. 

(ఏ. వాలియాంతా : (బిటన్, యూరప్ నివాసి; (ఏ. ఎల్లారిన్ (వ. వారిన్ అ 

నంకరముగ నుదయించినది. పూవులు చాల పెద్దవి. పసుపు, తెలుపు, 

గులాబి, పాటలము, ఎరుపు, వీలము, కెంపు, ఇంకను అనేక ఇతర ఛాయలలో 

నుండును. ఇది విడిపూవులకు, గోలెములలో పెంచుటకు, పూమళ్లకు ఆత్యంత 

(పశ_స్థమయినది. ఇది కొండలపై చెలగి, మెదానములయందు అంతగ 

నెక రాదు, 

హిమాలయములను నెలవుకొన్న రెండు (పధానమగు జాతులు (ఏ. రోజియా, 

(వీ. జంటొవ్యలోటా అనునవి ఇంగ్ల ండునను, యూరపునను, తదితర దేశములను 
ఆదరణపొందినవి, ఈ జాతులు ఎత్తుగల (పదేశములందు మాత్రమే పెరుగును, 

రసిడా 

రెనీడా ఒడొ రేటా 

వభుందిమయు : రనిడోనీ 

నాలభ: ఉత్తర ఆఫికౌ 

మిగ్నొనెట్ అనబడు ఈ పూవులు లలిత సుగంధమునకు సపేరుగన్నవి. 

80-46 ఇం. ఎత్తుగల ఈ మొక్కలు లేతాకు పచ్చని ఆకులతో |పాకెడి న్వభా 

వము గలిగి యుండును. పూవులు చిన్నవి. కాంళ్య, తెలుపు, ఎరుపు, కెంపు, 

ససుపు రంగులలో వదులు కంకులుగా పూయును, పూవులంత ఆకర్ష కములు 

గాకున్నిను మంచి సువాసన గలవి, 
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తక్కువ వాననతో పెద్దపూవులు పూయు కొత్త రకములు లెడ్ గోలియత్, 
గోల్డెన్ గోలియత్, (క్రింసన్ జయంట్ అనునవి ఇప్పుడు తోటలలో ఎక్కువగా 

పెంచబడుచున్నవి. మాచెట్, ఒడొ రేటా (గాండిప్లోరా, కాంకరర్, కామన్ స్వీట్ 

సెంచెడ్ అనునవి గాఢమగు వానన గలవి. 

రెసిడా తొ్తెలకు, పూమళ్లకు, విదిపూవులకు, కిటికీలవద్దను, గుబురులందును 
పెంచుటకు చక్కగ నుండును. 

విత్తనములను నేరుగా స్పిరస్టలమున నాటి మొక్కలను 165*2 - 22:9 సెం, 
ఎడమునకు పలుచన చేయుదురు, బీజారోపణము మైదానములందు ఆగస్లునుండి 

అక్షోబరు వరకును, కొండలపై మార్చి - ఏపిల్ లేక ఆగస్టునుండి అక్షోబరు 

వరకున్ను జరుగును, మొక్కలు నాటిన 3-81 మాసములకు పూయును, నీరు 
బాగుగ నింకు, తేలిక, తేమగల నేలలలోను, ఎండపడు తావులను, ఇవి చక్కగ 
పెరుగును. 

రుడ్ బెకియా 

చుడ్ వెకయా 7 కలర్ 

but: కొంటొని జే 

నాలఖు ఉతర అమెరికా 

రుద్ బెకియా బల్లెపు ఆకారపు ఆకులు, నల్లని ఉబ్బెత్తు కేంద్రములతో, 
ముదురు కెంపు మధ్యములతో పచ్చని డైజీవంటి పెద్ద (5"! సెం. వెడల్పుగల) 

పూవులు గల 45-61 సెం. ఎత్తు ఇంపైన ఏకర్తుకము. పూవులు పొడుగు కాడ 

లపై నుండును. 

ఇది విడి పూవులకు. మళ్లకు, అంచులకు (పశ స్తమయినది. వి త్తనములను 

మైదానముల యందు ఆగస్టు = సె ప్రైందిరులోను, కొండలపై మార్చి = ఏప్రిలులోను 

పోయుదురు. సారముగల నేలలో ఎండ తగులుచోట నివి బాగుగ ఎదుగును. 

ద. వొర్పా అను దై న్రవార్షీకమగు జాతిని ఏకర్తుకముగా పెంచనగును. ఇది 

12.7 = 16-2 సెం, వరకు వెడల్పుగల పెద్ద పూవులను పూయును. పూవులు 

పొడుగు (61-70 సెం) కాడలపై లేపసుపు, నారింజ, కాంక్య. నిండుకెంపు, 
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.మహాగవి రంగులలో ఎదురువన్నెల మండలముతోను, నల్లని కేంద్రములతోను 
ఉండును. పూవులు ఒంటి రేకవిగాని, ముద్దవిగాని, అరముద్దవిగాని కావచ్చును. 
(పసిద్దరకములు, పిన్ ఫీల్. (తేనె, బంగరు, గోల్లెన్ డైసీ (దింగరు పసుపు, 
నలుపు బొడ్డు, మిక్సెడ్, ఆటం పార్స్ట్ (ఎరుపు, మట్టి, కాంశ్య, హిర్డా 
హైట్రిడ్స్ - గోల్డ్ ఫ్లేమ్ (మట్టిరంగు బొడ్డుతో నారింజ), మైన్ (ఫ్రండ్ (పసుపు, 
పెద్ద) వంటివి, మై జాయ్ (దింగరు పసుపు, కెల్వెడాన్ సార్ (ముదురు పసుపు, 

తేనెరంగు మండలము, మట్టిరంగు బొడ్డు), స్టార్లై ట్ (అరముద్ద, పసుపురంగు 
నుండి తేనెరంగు, నల్లనిబొడ్డు), డబుల్ డై సీ (బంగరు పసుపు, ముద్ద), జయంట్ 
గోరియోసా డెయిసీ వంటి 1227 = 17+8 సెం. వెడల్పు గల పెద్ద పూవుల 

చతుగుణాంక ( చెటాస్తాయిడ్) రకములు కూడ గలవు, ముద్దపూవుల చతు 

ర్లుణాంక రకము ఒకటి గలదు. దానిని కూడ ద. బైకలర్ వలెనే పెంచవచ్చును. 

ముఖమల్ పువ్వు 

నాల్చి గ్లానన్ నిశ్యు వోటా 

కుటుంబము * సాలనోనీ 

నౌాలభ్రు = చిలి 

సాల్పిగ్లాసిస్ తోటలలో పెంవదగిన అందమయిన ఏకరుకము, మొక్కలు 

61.90 సెం, ఎత్తుగ గుబురుగ నుండును. ఆకులు దీర్హ వృ త్తాకారముగ, లేత్ర 

ఆకు పపిమిగ, జిగురుగ నుండును. బాకావంటి, పెటూనియాను పోలిన దీని 
పెద్ద (5*1 సెం. వెడల్పు) పూవులు ముఖమల్ వలె మెత్తగ నుండును. పూవులు 

తెలుపు, దింగరు, ముదురు పసుపు, కెంపు, గులాబి_కెంపు, చర్మపురంగు, 

మాంసపుకంటో, అవండర్, నారింజ, ఎరుపు, నీలము, ముదురుకోదా, (పింరోజ్, 
వాటిల్యవక్టస్తష్యుళ్లటో చక్కని ఈనెలతో వలవలె గాని మచ్చలతోగాని, తరుచుగ 
బగ కత కో నుండును. పూత విరివిగ నుండును. 

తేవీర్ణమ యిక" పేద్ద పూవుల రెండు రకములు, (గాండిప్లోరా, సూపర్ 

మూ. :మసొన్యులునేక విజవుగ పెరుగు స్వభావము గలవి. గ్లాక్సీవియా 
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ఫ్లోరా, ఎంపరర్ (పొడుగు) బొలెరో (పొట్టి) యు, ఒక రెండవతరపు సంకర 

మున్ను కలగలుపు రంగులలో లభ్యమగు సామాన్యముగ పెంచు రకములా, 

ముఖమల్ పూవు చితపుష్పములకు, పూమళ్లకు, తొప్రెలకు చక్కగ పవికి 

వచ్చును. ఇది లై నేరియా, నమేసియా, పెటూవియా శాల్వియావంటి ఏకర్తుక 

ముల వెనుకగ పెంచుటకు కూడ పనికి వచ్చును. 

సాధారణముగ విత్తనములను నేరుగ స్టిరస్టలములయం దే పోసి, మొలకలను 

సుమారు 80 సెం. దూరమునకు పలుచన చేయుదురు. వలయుచో మొలకలను 

నాటుటకూడ కలదు, విత్తనముల చల్లకము మైదానములపై సెప్రైంబరు- అక్షోదిరు 

లోను కొండలపై ఆగస్టు నుండి అక్టో బరు లేక మార్చి - ఏపిలులోను జరుగును. 

విత్తినప్పటినుండి 4-41 నెలలకు పూతకువచ్చును. ఈ మొక్కలు సారము 

తేమగల, నీరింకు, నేలలలో ఎండగలిగి గాలినుండి సంరక్షిత (పదేశములలో 

బాగుగ పెరుగును. 

శాల్వియా 

నాలియా 

కుయంబము : లాభియేలో 

నాలళు * మెక్సికో, కాలిఫోర్నియా, (బెజిల్ 

(పధానమయిన మూడు ఏకర్తు జాతులు క. సైండెన్స్, క. వోర్యినం 

లా, కాకీ) చియా. ఇవిగాక మామూలుగా ఎక రుకములుగా చూడబడు రెండు బహు 

వార్షికజాతులు ౯. ఫారినోనీయా, లా. పాటొన్స్ కూడ తోటలందు పెంచబడుచున్నవి. 
కా. స్రైండెన్స్ =: ఇవి పొడుగుగ (60-80 సెం) గాని పొట్టిగ (20:8 = 

30-5 సెం.) గాని, గుబురుగ పొడుగు ముదురురంగు ఆకులతోనుండును. మిరు 

మిట్లు గొలుపు ఎర్రని గొట్రపు పూవులు కొనకంకులుగా ఆకులకు బాగుగ పైన 

నుండును. కొన్ని రకములలో పూవులు సాల్మన్, పాటలము, ఊదారంగులవి 

కూడ ఉండును. పొట్టి, శ్రీ ఘరకములు ఏవన, సెంట్ జాన్స్ ఫెర్ (30 సెం), 

పెర్ డ్వార్ఫ్, bీక్ ఆఫ్ పైర్ (80 సెం, స్కా_ర్లెట్ పిగ్మీ (20-3 సెం.) 

పొడుగుగ నెదుగు5కములు, బోన్రైర్ (61-90 సెం. శీ ఘ), ఫైర్ బాల్ 
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(80-45 సెం). హార్చింజర్ (45 సెం), స్కార్లెట్ క్వీన్ (61 సెం), 

గెయిటీ (61 సెం. స్కార్లెట్ పిక్కోలో, (క్రింసన్, కింగ్, వయొలెట్ క్వీన్. 
ఈ ఎరుపు శాల్వియాను ముదురురంగు వెడల్పు ఆకులు, నీలము లేక తెలుపు 

పూవుల' పెటూనియా, వెర్చీనావంటి ఏక రుకములకును, ఆకురాల్పని మొక్క_లకును 

చుట్టును వేయవచ్చును. 
కా. పోర్స్ నం: ఇది దకీణ యూరపుది. మొక్కలు 45-6! సెం. పొడుగు, 

గుబురుగ, కొనకంకులపై ఘనముగ కనబడు చిన్న పాటల, ధూమ, నీల, శ్వేత 

వర్ణముల పూవులతో నుండును, మోనార్క్ బొకే (కలగలుపు, పింక్ లేడీ, 
బ్లూ బవీయర్డ అనునవి _పపిద్దరకములు. 

కా. తాశ్ఫీఎయా * దక్షిణభారతమున విరివిగా పెందుకాతి, మొక్కలు 

7౮ సెం. పొడవు. పూవులు చిన్నవి, ఎరుపు, కెంపు, పాటలము, తెలుపురంగులలో 

బొడవెన కొనకంకులపై నుండును. మామూలుగ పెంచురకములు, "రెడ్ 

ఇండియన్, పింక్ పెర్ల్, వైట్ డౌవ్. 

గా. ఫారినోనియా = మొక్కలు 61-90 సెం. ఎత్తుగ, మెరుపు ఆకుపచ్చని 
ఆకులకో, లేత, ముదురు నీలపు పూవుల ముచ్చటైన కొనకంకులతో నుండును. 
తెల్ల పూవుల రకముహడ ఒకటి గలము. ముఖ్యమయిన రకములు లవెండర్ = 

బూ, బూ బెడ్లర్ (ముదురు నీలం) వైట్. 

కా. పాజెన్న్ : ఇది 45-61 సెం. ఎత్తు. పూవులు లేతనీలము లేక మెరిసే 

నీలమురంగులో పొడవైన కంకులపై నుండును. కేంటిడ్ట్ బ్లూ (ఆకాశళనీలం), 

లావండర్ లేడీ (లవండర్ =-నీలం) అనునవి రెండు [ప్రముఖమైన రకములు, 

శాల్వియా మళ్లకు, తౌ బైలకు, రాతితోటలకు (పొట్రిరకములు), వెనుక 

రంగుకు పనికివచ్చును. దీనిని గుబుకులలోను, పొడుగు చెట్లక్రింద సగపు 

నీడలోను, ఇంటిలోపల ఇంపైన ఇంటి మొక్కగాను కూడ ఉపయోగించ 

వచ్చును. 

విత్తనములను మెదానములలో ఆగస్టు = సె పైంబరులోను, కొండలపై మార్చి. 

ఏ (పిలు, సెపెంబరు-అకోబరులలో నూ వేయుదురు. దీవి సన్నని వి త్తనములను 

చాల జాగ్రత్తగా చల్లి ఇసుకతోగాని, ఆకు పొల్లుతోగావి పలుచగ కప్పుదురు. 
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వేసిన 10-15 రోజులకు నిదానముగ మొక్కలు మొలుచును. ఇవి మొదటి నిజమైన 
ఆకులు వేయగానే వీటిని స్థిరమైన మళ్లలోనికి నాటుదురు. నాటిన 8-8%్లి నెలలకు 
పూతవచ్చును. దీనిని బాగుగ పెంచుటకు తేమ, సారముగల నీరింకునేలయు, 

అరనీడపడు చోటులును ఉపయోగించును, 

శాన్ వెటాలియా 

గాన్ వై వాలియా ,వొకంవెన్న: 

తటుందిము ఎ కొంవొనీలే 

నాలఖు ; మెక్సికో 

ఈ మొక్కలు నేలబారుగ (7:6 = 10:2 సెం) ప్రాకును. ఆకులు చిన్నవి. 

డె సీవంటి దీని చిన్నపూనులు బంగరు పపిమిరంగులో ముదురురంగుల బొడ్డుతో 

నుండును. పూవులు ఒంటి రేకవి,. ముద్దవి కూడ గలవు. 

శాన్ వైటాలియాను అంచులలోను, రాతితోటలలోను పెంచిన బాగుగ 

నుండును. సాధారణముగ విత్తనములను స్పిరమగు మళ్లలోనే వేసి పిమ్మట మొల 
కలను పలుచన చేయుదురు, విత్తనములను సెప్టెందిరు - అక్షోబరులోగాని, 

అంతకుముందు వర్ష కాలమునగాని - ముఖ్యముగా పరిమిత వర్షపాతము గల 

(పాంతములందు - వేయవచ్చును. కొండలపై మార్చి - ష్మపిలులో నాటుదురు, 
మొక్కలు నీరు ఇంకు నేలలలోను ఎండపడు చోటులలోను పెరుగును, 

సపొనేరియా 

నవొౌనేరియా కల /బికా 

కఘుందిము : కొరియోధీలోనీ 

దా రిలే “= యూరపు ్ 

సపొనేరియా వెడల్పు పొడుగుగల ఆకులతో పొట్రిగ (15*2 = 80:5 సెం.) 

పెరుగుమొక్క_. దీని నక్షత్రమువంటి గులాబిరంగు పూవులు ఆకు సందులందు 

వదులు కంకులుగా వచ్చును. న. వక్కేరియా (వకేరియా వల్లారిణ్నా) అను మరి 
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యొక జాతి కూడ గలదు. ఇది గులాబి, తెలుపు పూవుల పొడుగు (61-90 సెం 

ఎక రు జాతి, 

ఇది విడిపూవులకు (ప్రశ ్ సస్తము. అంచుల ముంగట కూడ దీనిని పెంచ 

వచ్చును. పొట్టి రకములు గోటులుగను, రాతి తోటలందును ఉపయోగించును. 

విత్తనములను మైదానముల సె పెందిరు-అక్షోదిరులోను కొండలపై 'సెపైందిరు 

లేక మార్చి వపిలులోను వేయవచ్చును. పిదప మొలకలను స్పిరమగు మళ్ల లోనికి 

నాటుదురు. విత్తనములను నేరుగ మళ్లలోనే నాటి మొలకలను $0-15 సెం. ఎడ 

ముండునట్లు పలుచనకూడ చేయవచ్చును. విత్తనమునుండి 2-8 నెలలలో పూత 

ఆరంభించును. ఎండయు, నీరు బాగుగ నింకు, తగు జీవజ పదార్థములు గల 

సారవంతమగు నేలయు వీటి పెరకువకు అవశ్యములు. 

న్యాార్యాసా 

ఛా్థబియాసా అ[(లోవడ్టూ) రియా 

తకటుందియు న జీవ్యొనీ 

నాలవు = దక్షిణ యూరపు 

ఈ వన్నెల ఏక ర్తుకము 61-90 సెం. ఎత్తు. లోతుగ చీలిన ఆకులతో గులు 

రుగ నుండును. ఇందు పొట్రిగ (30-45 సెం) ఎదుగు రకములు కూడ గలవు. 

లవండర్, తోపు, సాల్మన్, ముదురు గులాబీ, ఎరుపు, కెంపు, ధూమ, లవం 

డర్-సీల౫, వంగపూ, ముదురు శేనె, నీలం, పసుపు, తెలుపు రంగుల గుం డని, 

వ 

లపై నుండును. బేతరంగు కేనరములు, విపర్యయించు రేక రంగులు కలిసిన 

పూవులు సూదులమె త్తవలె కాన్పించును. 

లేక శంఖ ఆకారపు కుదిమటప్పు పూగుచ్చములు సన్నని, పొడుగు, వంగని కాడ 

(పసిద్ధమయిన పొడుగు రకములు, జయంట్ ఇంపీరియల్ హైదబిద్స్ (కల 

గలుప్పు, బ్రాక్ నైట్ (ముఖమల్ నల్ల బచ్చలిపండు రంగు), బూ మూన్ (నీలము, 

వంకుల రేకలు, బెడ్స్ మెయిద్ (సాల్మన్ గులాబి), కోరర్ మూన్ (సాల్మన్ 
ee 

ఎరుపు, లవండర్ మూన్ (లేత లవండర్ = నీలము), లవ్లీ నెస్ (సాల్మన్ 
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రోజ్), ఆక్స్ఫర్డ్ బ్లూ (ముదురు నీలము), సిల్వర్ మూన్ (తెలుపు, పెద్ద), 

పొట్టి గుబురు రకములు హెవెన్లీ బ్లూ (నీలము), పీస్ (తెలుపు). 

స్కాబియాసా విడిపూవులకు, ఆంచులకు, తొ చ్పైలలో "పెంచుటకు (శ్రేష్టమయి 

నది. అందముగా నుండుటకు దీనిని అంచులలో దుబ్బులుగా పెంచవలెను. ఇది 

ప్లాక్సుతోను జిప్సా పిల్లాతోనూ కూడ చక్కగ కలియును. 

మైరానములలో సెప్లెంబరులోను, కొండలపై ఆగస్టు = సెప్టెంబరు, మార్చి - 

ఏపిలులోనూ నారు పోయవచ్చును. మైదానములలో సుదీర్హమగు చల్లని చలి 

కాలములు గల ప్రాంతములలో నిది బాగుగ పెరుగును. నారు పీకి స్టిరమయిన 

మళ్లలో 80 సెం. దూరముగ నాటుదురు. మొక్కలు గుబురుకొనుటకు చివళ్లు 

(తుంచివేయవలెను. పూవు తలలు వాలకుండుటకు మొక్క లొకదాని కొకటి 

(పాపుగ నుండుట వాటిని దగ్గరగ నాటవచ్చును. పూత ఆలస్యముగ, సాధార 

ణముగ విత్తిన 4-4శే మానములకు, వచ్చును. ఇవి తేలిక, నీరింకు నేలలలో 

ఎండ తగులు తావులందు బాగుగ పెరు *. 

వన్నెలచిలుక పూవు 

పై వాంలన్ వైజ్ లొనౌన్సిన్ (షై. హై(లిడన్,) 

వటుంఖయము : సొలనౌోనీ 

నౌలఖు : చిలీ, పెరూ 

_షెంజాంథస్ యొక్క రకములన్నియ పె. (గావాజి, పై. విన్తోఓటన్ అను 

రెండు జాతుల సంకరములై యున్నవి, మొక్కలు నిటారుగ చాల కొమ్మలతో 
లోతుగా చీలిన పెర్నువంటి యాకులతో సుమారు 90 సెం. పొడుగుండును. 

పూవులు 2:5 సెం. వెడల్పుగ ఆర్కిడులను, సీతాకోకచిలుకలను పోలు ముచ్చ 

దైన రంగులతో లెక్కలేనన్ని ముద్దలు ముద్దలుగ పూయును. ఇంచుమించుగ 

చెట్టంతయు అత్యంత సుందరమైన పూవులతో కప్పబడియుండును. పూవులు 
పాటలము, గులాబి, ధూమము, లేతఊదా, అఫికాటు, పసుపు, సాల్మన్, 

సింధూరము, వంగపూవు ఎరుపు, తెలుపు రంగులలో విపర్యయించు రంగులో 
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చక్కవి యీనెలు, మచ్చలు, గీతలతో నుండును. పొట్రిగ కుదిమట్టముగ 

(45 సెం.) పెరుగు రకములు కూడ గలవు. మొక్కలు విశేషముగ పూయును, 

పేరొందిన రకములు ఏంజెల్ వింగ్స్ (కలగలుపు, ఎక్సెల్పియర్ (కల 

గలుపు, మొనార్,_ (కలగలుప్పు, బటర్ ప్రై జయంట్స్, పెద్దపూవుల జయంట్ 

హైటిడ్స్, క్రింసగన కార్డినల్, బిలియన్స్, కాతపైయా ఆర్కిడ్, డా, బాడ్జెర్స్ 

మిక్సెద్. పొట్టి రకములలో డ్వార్ఫ్ దొకే, పానీ ఫ్లవర్స్ (ఏకవర్డి కములు.) 

ఈ ఏక ర్తుకము తొప్పెలలో పెంచుటకు, విడిపూవులకు (శేష్టమైనది. పొట్టి 

రకములను రాతి తోటలయందు కూడ పెంచదగును. 

సెప్పెందిరు-అకోబరులో మైదానములోను, మార్చి-ఏపిలులో కొండలపైనను 

నారుపోయవచ్చును. నాలుగు లేక ఆరు ఆకులు వేసిన మొక్కలను నాటుదురు. 

ఇది కొండలపైనను, పొడవైన చల్లని చలికాలము గల మైదాన (ప్రాంతముల 

లోను బాగుగ వచ్చును, మొక్కలు చక్కగ పెరుగుటకు నీరు బాగుగ నింకు 
తేమగల తేలిక నేలలును ఎండ పూర్తిగగాని కొలడిగాగాని తగులు చోట్లును 

కావలెను. మొక్కలు గుబురుకొనుటకు కొనలు గిల్లి వేయవలెను. పూసెడు కాల 

మున (దవపు బరువు విచ్చుట లాభదాయకము,. 

సినరేరదియా 

శీనోనియో /వయెంటన్ 

మయీందియు * కొంవానే ఖే 

నెలభ్రు = కెనరీ ద్వీపములు 

సిన రేరియా నీడగోరు మొక్కలలో ఆతి ముఖ్యమయినది. నీనోనీయో 

(కయెంటన్ అను జాతి నేటి సినరేరియాలకు మూలము, ఈ మొక్కలు $0. 

6! సెం. ఎత్తు. ఆకులు ముదురు రంగులో హృదయాకారముతో అందముగ 
నుండును. డై సీనిపోలు మిరిమిట్లు గొలుపు రంగుల పెద్దపువ్వులు (7:6 = 8*8 సెం,) 

ఆకులకు బాగా మీదుగానుండు పెద్దముద్ద గుత్తులుగా పూయును, పూవులు 

తెలుపు, లవండర్, పాటలము, ధూమము, ఎరుపు, నీలము రంగులలోనుండును, 
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ఆవి ఒంటిరంగువిగాని, లేక విపర్యయించు తెల్లబొడ్డుగాని, తీర్చిన ఆంచులుగాని, 

వివిధ వర్ష ముల ఉంగరములుగాని కలవిగా నుండును. 

పెంచెడి రకములలో పెద్ద ఒంటిరేక పూవుల గుబురు పొడుగురకములు, 

నక్షత్రములవంటి రేకల పూవులతో తెరుచుకొనియుండు రకములు, తెల్ల బొడ్రుల 

పూవుల రకములు కొమ్మలు బాగుగనుండి చిన్న పూలగుత్తులుగల రకములు, 

పొట్రిగ గుబురుగ నుండు మల్లి ఫ్లోరా నానా, నానా కాంపారక్టా వంటి రకములున్ను 

గలవు, ముద్దపూవుల రకములు జఒంటిరేక పూవులంత జనరం౦ంజకములుకావు. 

కో పెన్ హాగన్ మార్కెట్, ఎర్లీ ఫేవర్రైట్, మాస్టర్, జోనల్ _మైప్స్ మాక్సిమా 

(గాండిప్లోరా, హెిడా (గాండిప్లో రా, మాక్సిమా నానా, ఎర్ ఫుర్త్ డ్వార్ఫ్, నానా 

మల్లిఫ్లో రా అనుసవి కలగలుపు రంగుల రకములు. ఇందు ఎర్జీ 'ఫేవరైట్ 

నీలము, కెంపు, ర_క్తవర్లము గులాబి, సాల్మన్ గులాబి ఛాయలలోను, (తుప్పు 

రంగు ఛాయలలోను విడిరంగులలోకూడ లభించును, 

పిన రేరియా తొశ్చైలలో 'పెంచుటకును నీడలోను, అరనీడలోనూ పెంచుటకును 

చాల బాగుండును. తొన్పైలలో నింపుటకు ఉపయోగించు మిశమున రెండుపాళ్ల 

మన్ను, ఒకపాలు ఆకుపొల్లు, అర్ధ పాలు ఇసుక, కొంచెముగ వెలిలూడిద కలిసి 

యుండును. 

మైదానములలో 'సెప్టైెంబరు=అక్షోబరులో నారుపోసి మొక్కలను బాగుగ 

చిన్నవిగ నున్నపుడే నాటుదురు. పూత ఫిదివరి-మార్చిలో వచ్చును. పూతకు 

వచ్చుటకు చాలకాలము పట్టును గాన నారును సెపైంబరు మెపరతిలోచ  బోయుత 

మంచిది. త్వరగా పూయుటకై ఆగస్టులోకూడ నారు పోయవచ్చును, పర్వత 

ములపై నారును మార్చి-షపిలులో పోయవచ్చును. మొక్కలను ఎర్రని ఎండ 

నుండి సంరకించి తరుచుగ నిరు పోయవలెను. మొక్కల పెరకువ చక్కగ 

నుండుటకు నీరు బాగుగ నింకు, బాగుగ సారము పెట్టిన తేరికనేలయు, ఆరన్ీడ్త 

పడు తావును అత్యావళ్యకముటబు. పూత సమయమున పక్షమున కొకతూరి 

(ద్రవపు చెరువును చేయుటవలన (పయోజనము ఉండగలదు. 

నః ఆర్బి యరియన్, నీ. బలిగాన్ (జాతోబియా బలగా) ) అను రెండు ఏకర్తు 

జాతులు కూడ పెంసకమున నున్నవి. ఇందు మొదటిది దక్షిణ ఆఫికా దేశపు 
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మొక్క వొట్టిది (30 సెం). సినరేకియాను పోలిన దీని చిన్న పూలు లవండరుం 

వంగపువ్వు, గులాబి లవండరు, లేతపసుపు, ఆ(పికొట్ కాంశ్య అ(పికౌట్ 

రంగులలో నుండును. ఇది విడిపూలకు, రాతి తోటలకు, ఎక రు అంచులకును 

(పశన్తము. శజాకోబియా అని కూడ పిలువబడు ని. ఎలిగాన్స్ా పొడుగై నది 

(45-61 సెం). పూవులు చక్కని పసుపు బొడ్డుతో కూడిన ఎరుపు-ఊదా ఒంటి 

రెక్క పూలు. కొన్ని రకములలో పూవులు ఒత్తుగులావీ, బచ్చలిపండు రంగువి 

గాని, ముద్దవిగాని కావచ్చును. ఇది సాారణముగ చితపుష్పముగా నుపయోగ 

పడుచున్నది. ఈ రెండు జాతులును "తోటల సినరేరియా”” వలెనే పెంచుటకు 

అనువైనవి. 

నైలీన్ పెండుగంలా 

మయటుంఖయు ఎ కారియోథిలోనీ 

నౌలభ్ర : మధ్యధరా ప్రాంతము. 

ఇది (పాకెడి కాడలు, బల్లె పువంటి నూగు ఆకులును గల పొట్టి (15*2 = 

22:9 సెం.) గుబురు ఏకర్తుకము. వదులు గుత్తులుగ పూయు ఒంటిరేక, ముద్ద 

పూవులు తెలుపు, పాటలము, గులాబి, సాల్మన్, ఊదా, వంగపువు?ః, కెంపు 

రంగులలో నుండును. 

సైలీనును దుంపమళ్ల లో పూమడిగా పెంచవచ్చును. విత్తనములను మైదాన 

ములలో సెపైంబరు _ అక్షోబరులోను, కొండలపై శరత్తునను (ఆగస్టునుండి 

ఆక్షోలరు) మార్చి ఇ ఏ(పిలులోను చల్లుకురు. మొలకలను పిమ్మట మళ్లలో వికి 

నాటుదురు. చల్లిన నాటినుండి 8-81 నెలలలోగా పూతవచ్చును. 

ఈ మొక్కలు నీరు బాగుగ వడియు తేలికనేలలలో ఎండపడు తావులందు 

బాగుగ నెదుగును. 

తరుచుగ పెంచు మరియొక జాతి విస్కారియా అని అనబడు సై. అవ్యలేోటా, 

ఇది 30-47 సెం. ఎత్తుగను, అప్పుడప్పుడు 15 సెం. మాతముండి, పాటలము, 

ఎరుపు, సింధూరము, నీలము, తెలుపు రంగుల మనోరంజకమైన చాయలలో 
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ఆకర్షకములయిన పూవులతో నుండును. ఇది తొప్పెలలో పెంచుటన ఉత్తమ 
మైనది. పెంచదగిన మరిరెండు జాతులు, నై. ఆర్ఫెర్థా మెరుపు గులావీరంగు 

పూవులకో 80-87 సెం. ఎత్తుగలఏన్నీ, సై. వ్రన్వేలా (సూడో _ఆటోసియాన్) 

22.90 సెం. ఎత్తుగలది, నక్షతములవంటి మెరుపు గుళావీకంగు పూవులను 

విరివిగా పూయునదిన్నీ. 

బంతిపువ్వు 

థఅావిటన్ 

తయింఖయు ల రొంబొని జీ 

నౌలశ్ర = ఆఫ్రికన్ బంతి (పొడుగు బంతి) (బాజిటన్ ఇరెక్టా) మెక్సికో; 
(పెంచి (పొట్టి) దింతి (బా. పాటులా మెక్సికో, దక్షిణ అమెరికా 

పెంచుట చాల సులభమగుట చేతను, వివిధమైన భూ శీతోష్షపరిస్టితులకు 
ఆనువగున దగుటచేతను, పొడుగైన పూతకాలము వల్లను, చాలకాలము నిలుచు 

అందమైన రంగుల పూవులవలనను, బంతిపూవులు మనదేశమున అత్యంత జన 

రంజక మైనవి. బంతిపూవులు నగరములందలి ఉద్యానములండే గాక పల్లెసీమ 

లందుకూడ పెంచబడుటయేగాక కోసిన పూవులు వ్యాపారస్థాయిలో అమ్మదిడు 

చున్నవి. అవి తోటలో (పదర్శనమునకు, విడి పూవులకు, మాలలకు (ప్రశ స్త 

ములు. వీటిని తొ స్రైలలోకూడ పెంచవచ్చును. అంచులలో మళ్ల లో కూడ 

వేయవచ్చును. పొట్టిరకములు ముఖ్యముగా (పెంచి బంతిరకములు కిటికీ తొస్పెల 

లోను, వేలాడు తొ జ్రైలలోను, గుట్టకోటలలోను, గోటుగాను కూడ పెంచ 

వచ్చును. కొత్తగ నాటిన గుల్మపు గుబురులలోను, తోటలోని ఇతర శారీ 
స్టలములలోను రంగునింపుటకు ఇవ పెట్టినది పేరు. _పెంచి దింతి బాటల 

వెందిడి మార్గముల (పక్కలను గుంపులు గుంపులుగ సపెంచుటకుకూడ పనికి 

వచ్చును. 

బంతి పూవున రెండు సాధారణమైన జాతులు గలవు, ఆ(ఫికన్ (పొడుగు) 

(బాజిటన్ ఇరెకా), (పెంచి (పొట్టి) (టాజిటస్ లలా రెండిటి ఆకులును 

బాగుగ చీలి గుర్తి ంపదగు వాసన కలిగియుండును, 
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ఆ(ఫికన్ బంతి: ఇవి సాధారణముగ పొడవుగ (80 సెం, వరకు 
మండును. వీటి పెద్ద గుండ్రని ముద్దపూవులు నిమ్మపసుపు, దింగరుపనుపు, 
నారింజ, మెరుపు పసిమిరంగులలో నుండును. పూర్తిగ తెలుపు కాకపోయినను, 
ఇంచుమించుగ తెల్లని దింతిపూవులు కూడ గలవు. కొన్ని రకములలో పూవులు 
15-2 సెం. వెడల్పువరకుకూడ ఉండును. ముద్దపూ వు రకములు తరుచుగ ఒంటి 
రేక పూవులనుకూడ పూయుచుండును. ఇందులోనే పెద్ద ముద్దపూవుల పొట్టి 
(20-3 _ 3)*5 సెం రకములుకూడ గలవు, 

ఇందు (పసిద్ధినొందిన రకములు కార్నేషన్వంటి పూలవి, ((క్రాకర్జాక్, 
గిసీ గోల్డ్, మాన్ ఇన్ దీ-మూన్, మేలింగ్, సెల్స్, సన్ జయంట్స్, ఫియెస్తా, 

టిటావయా, యెల్లో సుప్రీం; చామంతివంటి పూలవి, (కౌన్ ఆఫ్ గోర్త్, 
గిటర్స్, గోర్ష్ ష్మిత్, మామత్ మం, జిరాల్ డెన్, జయంట్ ప్తఫ్పీ, యల్లోస్తోన్). 
ఇవి పొడుగుగ నెదిగి లోతిరిగిన చేమంతి పూవులవలె రెక్కలు జూలువలె చిందర 
వందరగ నుండును. వీటిలో 208-805 సెం. మాత్రము ఎదిగి ర5*1 = 
7:6 సెం. వెడల్పు పూలుపూయు పొట్టి రకములుకూడ చేరియున్నవి. (క్యూపిడ్ , 
హాపినెస్, మిస్ట్రల్, పాట్ -ఓ-గోల్డ్, స్పగ్ గోల్డ్) ఇవిగాక, ముదురు నారింజ 
రంగు గొట్టము పూవులతో తే నెపట్టును పోలియుండు పొట్టిరకము (87 సెం.) 

హనీకూంబ్ కూడ గలదు. 

ఇటీవల కార్నెషను, చామంతివంటి పూల రకములు రెండింటను వాసనలతేవి 

ఆకుల రకములు కొన్ని (హవాయి, (క్రౌన్ ఆఫ్ గోల్డ్, క్యూపిడ్, హనీకూంబ్) 
సృష్టింపబడినవి. ఇవిగాక్ష 15:2 సెం. వెడల్పుగల రేగినరేకుల పూర్తి ముద్ద 
పూవులు పూయు ఏపైన ఒక్క సమముగ నెదుగు మొదటితరపు సంకరములు 
క్షేమౌక్సు. టొరియొడార్ వంటివి విరివిగాపూసి తోటలో కన్పట్టుటకును, విడి 
పూలకును _శేష్టములై యున్నవి, 

(_ఖంచి బంతి: ఇవి చాలవరకు పొట్రివి. త్వరగ పూయునవి, ఇంచు 

మించుగ చెట్టునంతటిని కప్పియంచు 2*5-5="1 సెం. వెడల్పుగల ఒంటి రేక, 
ముద్దపూవులతో గుబురుగ నెదుగునవి. పూలరంగు పసుప్ప, నారింజ, దింగరు 

పసిమి, (పింరోజ్, మహాగని, తుప్పు ఎరుపు, ఎరుపు నారింజ, ముదురు ఎరుపు, 
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వీటి కలయికలలో నేదేని కావచ్చును. పూవుణ ఒంటి రంగువిగాని, చుక్కలవి, 

చారలవి, మచ్చలవిగాని కావచ్చును. మొక్కల ఎత్తు, మరిగుజ్జులలో 15*2 సెం. 

నుండి, ఇతరములలో 45 సెం. వరకు ఉండును. పొట్టి ముద్దరకములు ఫేం, 

స్టేమింగ్ ఫైర్ డబుల్, రస్తీ రెడ్, స్పై): మరిగుజ్జారకములు, పెటిట్స్ (గోల్డ్, 

యల్లో, ఆరెంజి, హార్మొనీ, పెర్గ్లో, బ్రౌనీ స్కౌట్, పిగ్మీ, జిప్సీ, లెమన్ 

(డాప్, ఆరెంజ్ ఫ్రం, సన్ కిస్, టాం థంబ్. చక్కని ఒంటిరేక పూవుల పొట్టి 

రకములలో ముఖ్యమయినవి, నాటీ మారియెట్లా, రీజియన్ ఆఫ్ ఆనర్, 

మూలమున తోపురంగు మచ్చలుగల డైంటీ మారియెట్లా, రెడ్ హెడ్, హార్మొనీ, 

స్టార్ ఆఫ్ ఇండియా. హార్మొనీ అను రకమున పూవు మధ్యము ముదురు 

నారింజయు అంచున కెంపురేకలును ఉండును, స్టార్ ఆఫ్ ఇండియాలో బంగరు 

పసిమి చారలును గుకుతులును గల ముదురుకెంపు పూవులుండును. చతుర్గుణాంక 

(చెటాప్లాయిడ్ (పెంచి బంతి= పెటా రఫ్ల్న్ రెడ్ కూడా గలదు, 

సిగ్నెట్ : (బాజిబన్ పెన్ముయిఫోలియ) ఇది మరియొక పొట్లిబంతి జాతి. 

ఈ మొక్కలు 80-97 సె. పొడుగుగ గుబురుగ, సన్నని లేసువంటి ఆకులకో, 
నారింజ, పసుపు నిమ్మరంగు చిన్న ఒంటిరేక పూవులతో నిండియుండును. 
ప్యూమిలా యను పొట్టిరకము 22:9 సెం. ఎత్తుండి గుబురుగ నుండును. ముఖ్య 

మమున రకములు, లులు, గోల్డెన్ జం, గ్నోం, ఉర్పులా. వీటిని గోటుగను, 

గుట్టతోటలలోనూ పెంచవచ్చును. 

అంతర్జాతి సంకరములు : అమెరికాలో ఆ(ఫికను, (పెంచి దబంతిపూవుల 

అంతర్జాతి సంకరములు రెడ్, గోల్డ్ హైబ్రిద్స్ అనునవి కలవు. ఈ సంకరములు 

మధ్యస్థ లక్షణములు కలిగి, త్వరగ పూయును, నడిపొడవు (61 సెం) గుబురు, 

5*1. "6 సెం. వెడల్చుగల క్రపూవులను స్వచ్చమైన దింగరు పసుప్ప, 

నారింజ, మెరుపు ఎరుపు, దట్టమయిన తేనె-ఎరుపులవంటి ఎరుపు బంగరు వర్షముల 

చక్కని కలయికలలో పూయును. ఇటీవల పసుపు పూవుల నగ్గెట్ ఆనదిడు 
(కగుణాంక ((టైప్లాయిట్) అంతర్జాతి సంకర మొకటి అమెరికాలో కూర్చబడెను. 

సేవ్యము : దింతిపూవులు దృఢమైనవి యగుటచే పలుకెరగుల నేలలలోను 

శీతోష్టములలో ను పెరుగును. (పెంచి దింతి తేలిక నేలలలో బాగుగ పెరుగును. 
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ఆఫికను దింకికి మ్మాతము ఎరువు బాగుగ వేసిన సారవంతమైన తేమగల నేల 

కావలెను. రెండు తెరగుల బంతికిని నీరు సులభముగ వకియు నేలయు ఎండయు 

కావలెను. ఇవి మంచుడెచ్చకు ఓర్వని వగుటచే అతి చలికాలమున దక్క మిగి 

లిన సంవత్సరము పొతుగునను వీటిని పెంచవచ్చును. వి త్రనములను మే-జూన్ 

లో నారు మడులలోగాని, పె ములలోగాని దొ వొక్కులలోగాని చల్లుదురు. చల్ల 

కము ఆగస్టు నుండి బరువరకు, ఫి|బవరి= -మార్చిలో ను కూడ "కేయవచ్చును. 

కొండలపై మార్చి - ఏప్రిల్లో జరుగును. మొలకలు = ర్, = 51. సెల పొడు 

గున్నపుడు వా “మిశ్నాటుట', అనగా ఎత్తి దూరముగ నాటుట మంచిది. 

వి త్తనములు పోనిన నెలకు మొలకలను మళ్ల లోనికిగాని, 25 సెం. తొప్తెల 

లోనికిగాని నాటవచ్చును. వర్ష కాలమున మొక్కలను కాండ ఖండములచేకూడా 

స మొక్కలను పుష్కులముగ పశువుల యెరువునువేసి చక్కగ 

తయారుచేసిన నేలలలో పెంచవలెను, (పెంచి బంతికి మాత్రము ఎక్కువగా 

ఎరువు చేయరాదు, అట్ల యిన రొట్టబిలిసి పూత సన్నగిలును. మొదటి 

పూ మొగ్గలు కనబడగానే మొక్కను జ కట్టజేయుటకు కొమ్మలను చివళ్లు 

గిల్లి వే వేయవలెను. సాధారణముగ దింతిచెట్లు దృఢమైనవి, రోగములు వీడలు 

సోకనివనియె చెప్పవచ్చును. 

మెక్సికన్ సూర్యకాంత 

బె థోబియా రొటండీలోలియా (వి. న్నీ నియోసా) 

తుటుందియు : కొంవొనిటే 

నాలవఖు = మెక్సికో 

మెక్సికన్ సూర్యకాంత ఎత్తుగ (1-20 - 1°80 మీ, గరుకైన పెద్ద హృద 

యాకారపు ఆకులతో, ముదురు నారింజ ఎరుపు, ఒంటిరేక, ధాహ్లాయాను పోలి, 

చిగుళ్ల గల పచ్చని కేంద్రము గల పూవులతో నుండును. పూవులు పెద్దవి, 

నుమారు 76 = 10:1 సెం. వెడల్పు. 1:20 మీ. పొడవు పెద్ద మంటరంగు 

పూవులను పూయు టార్ అను పొల్ల రక మొకటి గలదు. 
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మైథోనియాను లోకంచెలుగను, వెనుకవర్హ ముగను పెంచవచ్చును. ఇది తెర 

గాను, లోకంచె వెంబడిని, తోటగోడ వెంటను' పెంచుటకును, విడిపూవులకును 

(శేష్టము. కోసిన పూవులు సరియైన ప్టితిలో కోయకున్నచో వాడును. పూవుల 
కాడలను జ్నాగత్తతో ముట్టుకోకున్న అవి సులభముగ విరిగి పోవును, 

పూవులు వర్ష కాలమున వచ్చుటకు మే-జూన్ లో వి త్తనములను చల్లవచ్చును. 

ఆగస్టు - సెప్పెంబరులో కూడ చల్లకము చేయవచ్చును; విత్తనములను నేరుగ 

శాశ్వతమగు మడులలో వేయవచ్చును. లేవా నారుపోపి నాటవచ్చును. కొండలపై 

విత్తనములను మార్చి-ఏ్టపిలులో చల్లుదురు. చల్లిన సుమారు మూడు నెలలకు 

పూత వచ్చును. మొక్కలు సారముగల తేలిక నేలలలో, ఎండ తగులు చోట 

బాగుగ వచ్చును. మొక్కలు బలిష్టముగా, ఆరోగ్యముగ నుండును. 

టొరీనియా 

లౌరీయో ఫౌర్ని యురి 

కటుంఖయు * (సా్టలళ్రులారియేనే 

సాలఫ్ర : ఆ(ఫికా, ఇండియా చేరిన ఉప్ప మండ అలములు 

భొరీనియా జాతులకు కొన్నిటికి మనదేశము పుట్టినిల్లు. మన తోటలలో తరు 

చుగ పెంచు బారీనియా ఫౌర్చియెం నీటన్నిటిలో మేలైనది. ఇది పొట్టి (80 సెం.) 

గుబురుమొక్క. ఆకులు తోపు ఆకుపచ్చనివి, పూవులు చిన్న 1ఖరతిలకము 

వంటివి. పూవులు లేతనీలముగా, [క్రింది పెదవిపై ముదురు నీలము, లేక ఊదా 

రంగు మచ్చలును, బంగరు పసిమి గొంతులును కలిగియుండును. (ప్రసిద్ధమయిన 

ఫౌర్నియెరి కాక వైట్ వింగ్స్ అను మరియొక రకము గులాని చాయ దేలిన 

దంతపు రంగు పూవులు గలది కూడ గలదు. పూవులు విరివిగ పూయును. 

పూమళ్ళకు, అంచులకు, తొ చ్చైలకు, కిటికీలలో నికి, గుట్టతోటలకు, వేలాడు 

తొచ్వెలకు బొరీనియా శ్రేష్టము. గోటుగ కూడ దీనిని పెంచవచ్చును. (ప్రాకృతిక 

భావస్ఫూర్తికొరకు ఎతెన చెట్లకింద దుబ్బులు దుబ్బుబుగ కూడ వేయవచ్చును. 
టి. = లం 

వి త్తనములను మార్చినుండి జూన్ వరకు వేసి మొలకలను నాలుగాకుల వయ 

సున నాటుదురు. బొరీనియా వరకాలమున చక్క.గ పెరుగును. కొండలపై 
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'మార్చి = ఏషపిలులో నారు పోయవచ్చును; విత్తవము చల్లిన మూడు నెలలకు 

పూతకు వచ్చి, చాలకాలము వరకు పూయుచునే యుండును. మొక్కలు నీరు 

బాగుగ ఇంకు తేలిక నేలలో ఒత్తుగ ఎరువు దండిగ నీరు ఉన్నచోటను, ఆర 

నీడ పడుచోటను బాగుగ పెరుగును. ఈ మొక్కలకు పుష్క_లముగ నీరు; తేమ 

కావలెను. 

(టాకిమీన్ 

(బాకివీణ్ కొటాలియా (ఢైశిన్యన్ కెదాలియన్ ) 

వటుందియు : అంజెలిఫెరే 

నాలళ = పడమటి ఆసేలియా 

ఈ మొక్కలు సన్నగ చీలిన ఆకులతో 45-61 సెం, ఎత్తు ఉండును. చిన్ని 
చిన్ని నీలిపూవులు పొడుగు కాడలపై ("1 - 76 సెం. వెడల్పు గల) చిన్న 

చిన్న గుత్తులుగ నుండును. నీలిరంగు పూల రకములే తరుచుగా తోటలలో 
పెంచునవై నను, తెలుపు, గులాబీ పూల రకములు కూడ గలవు. 

(టాకిమిన్ తొస్పైలకు విడిపూవులకు (ప్రశ స్తమయినరది, దీనిని కలగలుపు 

అంచులో కూడ పెంచవచ్చును. 

వి త్తనములను నేరుగ మళ్ల లో నాటుదురు. మొలకలు నాటున కోర్వవు. 

విత్తనములను మైదానములలో సెపెంబరు-అక్షోబరులోను, కొండలపై మార్చి- 
ఏ్మపిలులోను వేయవచ్చును. మరి మూడునెలలకు పూత (ప్రారంభమగును. 
బాగుగ పెరుగుటకు మొక్కలకు నీరు వడియు నేలయు ఎండ తగులు చోటును 

కావలెను. 
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నాస్టర్షి యం 

(అె పేయోలం మేజున్ 

మయుంఖయము : (భావపేయెలోనీ 

నాలథ = మెక్సికో, దక్షిణ అమెరికా 

తోటలలో పెంచు నాస్టర్షియం _బౌవేయోలం వేఎన్ అను జాతినుండి 

ప్రాకృతిక వై విధ్యమునుండి ఎన్నిక చేయుటచేతను, బొ. వైనన్. లా. పెల్తొ 

ఫారం (టా. లొభియానం,) వంటి జాతులతో సంకరించుటచేతను ఉదయించి 

నది. ఈ విఖ్యాతమయిన ఏక ర్తుకములో పొడుగైన అల్లిక రకములును, పొట్టి 
కుదిమట్రపు రకములును గలవు. ఒక మాదిరిగ అల్లుకొను స్వభావమును, తీయని 

వాసనగల పూవులును గల అర పొడుగు రకములు కూడ గలవు. పొట్టిరకములు 

సుమారు 25*6 = 90:5 సెం. ఎత్తు ఉండును. అల్లుకొను రకములు 1:80 - 

2-40 మీ. పొడుగు ఎదుగును. ఈ మొక్కలు ప్రాకుటకు కోళ్లచిక్కం లేక 

తీగెచిక్కం వేయవచ్చును. ఈ మొక్కలకు గుండ్రని పెద్ద ఆకులు, సన్నని 

తీగెవంటి కాడలు, పెద్ద, 6_8సెం. వెడల్పు, ముక్కుగల పూవులును ఉండును. 

పూవులు నారింజ, సాల్మన్, గులాబి, నారింజ-ఎరుపు, ఎరుపు, తేనె రంగులలో 

వేరు రంగులలో చక్కని మచ్చలు ఇతర గుర్తులతో నుండును. 

నాస్టర్షియంలో నాలుగు ముఖ్యమగు విభేదములు గలవు. పొడుగు, ఆల్లుకొను, 

ఒంటి రేకవి, అరముద్ద మెరుపువి, పొట్టి ఒంటి రేకవి, పొట్టి ముద్దవి. అటో 

పర్చూరియం (ముదురు ఎరుపు, లూసిఫర్ (ఎరుప్పు, స్పిట్ ఫైర్ (మంట 

పరుపు, మిక్స్డ్ అనునవి (ప్రసిద్ధమయిన పొడుగు ఒంటిరేక రకములు. గోల్లెన్ 
గ్లీ ౦, ఆరెంజ్-, సాల్మన్_, స్మా_ర్లెట్-గ్లీం, ఇండియన్ ఛీఫ్ (ఎరుపు, ముదురు 

రంగు ఆకులు, గీం మిక్స్డ్ అనునవి మెరుపు రకములలో చేరినవి. ఎంపెస్ 

ఆఫ్ ఇండియా (ముదురు ఎరుపు), గోల్డ్ కింగ్ (బంగరు పసుపు, ముదురు 

రంగు ఆకులు), కింగ్ ఆఫ్ టాం థంబ్స్ (ఎరుపు, మిక్స్డ్ అనునవి పొటి 

ఒంటి రేకలలో మంచివి. పొట్టి ముద్దరకములు, గోల్డెన్ గ్లోబ్, స్కార్లెట్ గ్లోబ్, 

మహాగని జెం, ఆరెంజ్ జెం, సాల్మన్ జెం, స్కార్లెట్ ఎం (పైస్, చెరీ రోజ్, 

జెం మిక్సర్, గ్లోబ్ మిక్ ద్, చెరీ రోజ్, జూవెల్ మిక్ద్ అను రకము 
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లలో మిగిలిన రకములలోవలె పూవులు ఆకులలో దాగియుండక, ఆకులకు 

బాగుగ పెగా నుండును, 

పొడుగు అల్లుకొను నాస్టర్షి యములు తాత్కాలికమగు తెరగాను, కంచెలను 

లోకంచెలను కప్పుటకును, చెట్లు నరికిన మొదళ్ల పై (ప్రాకుటకును పనికివచ్చును, 

వీటిని తొప్రెలలోను, ఇతర వాహకములలో పెంచి పొడుగైన ముక్కోజాకారపు 

చటములపై నల్లి ంచవచ్చును. గరుకైన వాలులపైనను, గట్లపై నను (ప్రాకుటకు 

కూడ దీనిని ఉపయోగింపవచ్చును. పొట్టి గుబురు రకములు కిటికీ తొప్రెలకును, 

గోటులకు, అంచులకు గోలెములలో పెంచుటకును (ప్రశ స్తములు, నడి పొడవు 
మొక్కలు నేలను కప్పుటకు పనికి వచ్చును. కోసిన పూవులను వాటి ఆకులతో 
కూడ పూల అమర్పులలో తరుచుగ వాడుదురు. 

విత్తనములను నేరుగ పూయవలసిన మళ్లలోనే వేసి 22-9 = 80:5 సెం, 

దూరమునకు పలుచన .చేయుదురు. చల్లకము మైదానములందు సెపైంబరు- అక్టో 

దిరులోను, కొండలపై మార్చి-ఏ(పిలులోను చేయుమరు. చల్లిన 2కెనుండి 8 నెల 

లలో నివి పూయును. తేలిక, పొడి నేలలు, ఎండ, నాస్టర్షి యములకు (ప్రశ స్తము, 
ఎక్కువగ ఎరువు వేయుటవలన రొట్ర బలిసి పూత తగ్గుటచే వీటికి ఎరువు అంత 

అవసరము లేదు. ఎండలో కంటె నీడను ఈ మొక్కలు ఆకులు ఎక్కువ వేపి 

తక్కు_న పూవులను పూయును. 

ఉర్పీనియా 

ఉరీ నియా అనాజణాయిజీన్ 

తయుందియు  కొంవొని ఖీ 

నాలఫు = దకీణ అఫికౌ 

ఈ మొక్కలు సుమారు 87-45 సెం. ఎత్తుగ, ముదురు రంగు లోతుగ చీలిన 

ఆకులతో గుబురుగ నుండును. ఇవి సన్నని పొడుగు కాడలపై మెరిసే నారింజ 
రంగు, కెంపు=ఊదా బొడ్డుగల డై సీవంటి పూవులను పూయును, పూత విరివిగ 

నుండును. 
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ఇందు పేరుగల మరి రెండు జాతులు, 4. వల్చా?--౭22-0 సెం. ఎత్తు. 

కేట నారింజపూలు. ఉ. విగ్యాయా---15="2 సెం. ఎత్తు ముదురు నారింజ పూలు. 

పేరొందిన రకములు, అరోరా గో ల్లెన్ బెడ్డర్ (22-8 సెం. ఎత్తు, బంగరు 

నారింజ పూవులు, ముదురు నారింజ బొడ్డు, ఉర్చ్పీనియా హైబ్రిడ్స్ (నారింజ, 

పసుపు చాయలు). 

విత్తనములను పూయవలసిన స్థిరస్థలమున నేరుగా వేయుదురు. మొలకలను 
22-9 సెం. ఎడమునకు సవరింతురు, మైదానములలో సెప్టెంబరు - అక్టోబరు 

లోను. కొండలపై మార్చి - ఏపిల్ లోను విత్తనములను చల్లుదురు. మరొక 

8-8 నెలలలో పూత వచ్చును. సీరు ఇంకు సారవంతమయిన నేలలలో ఎండ 

తగులుచోట నివి బాగుగ వర్టిల్లును. 

'వెనీడియం 

వెనీడియం పౌ నూ&నం 

కయముంబయు = కొంవొని అ 

నాలు = దక్షీణ ఆ(ఫికౌ 

ఇది 61-90 సెం. ఎత్తు, క్రమంలేని తమ్మెల ఆకులతో గుబురుగ నెదిగి 

విరివిగ పూయు ఏక ర్తుకము. ఆకులు, పూమొగ్గలు తమ వెండి తెలుపు నూగుతో 
పూలువఠె (బొచ్చువల్సె కాన్సించును. పూవులు పెద్దవి, 10-2 సెం. వెడల్పు, 

పొడుగు కాడలపై, మెరిసే నారింజరంగు, ఊదా-నలుపు మండలము, మెరిసే 

నలుపు బొడ్డుతో నుండును. దంతము, (క్రీము, పసుపు, గడ్డిరంగుల పూవుల్నపై 

తోపురంగు మండలమును, మెరుపు నలుపు బొడ్డులు గల వ. ఫౌస్టుడనం సంకర 

ములు కూడ గలవు. ఇవిగాక ఎ. రాలెండ్క్రూలే నియం, వౌ. బౌ నూ శనం ఆను 

రెండు జాతుల సంకరములు, సట్టన్స్ డ్వార్ఫ్ హైటబిడ్స్ అనదిడునవి, 37.45 సెం. 

ఎత్తు, కెంపు మండలములతో ఒత్తు నారింజ రంగు పూలవి గలవు. 

వెనీడియం విడిపూవులకు, పూమళ్లకు, అంచులకు ఎనలేనివి, విత్తనములు 

మైదానములలో సెప్టెంబరు _ అక్టోబరులో ను కొండలపై మార్చి - ఏ పిలులోను 
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నారు పోయుదురు. తదుపరి మొలకలను స్టిరమగు మళ్ల లో నాటుదురు. 'వి త్తిన 

1-9! నెలలో పూయును. ఈ మొక్కలకు సీరుఇంకు తేలికనేలలు, ఎండ తగులు 

తావులును కావలెను. 

వెర్చీనా 

పార్టీనా గ హై(భిడౌ 

వటుంMఖము = వెర్బనోనీ 

సాలథుఎ* దక్షిణ అమెరికా 

వెర్పీనా దిహువార్షికమే అయినను తోటలలో ఏక ర్తుకముగా నే పెంచుచున్నారు. 

గొగ్గుల అంచుగల పెద్ద ముదురాకుపచ్చ లేక బూడిద = ఆకుపచ్చ ఆకులు గల 

20-8 = 30-5 సెం. ఎత్తు మొక్కలు. నక్షత్రములను పోలిన దీని పూవులు 

చదునైన ఒత్తు గుత్తులలో ఆకులకు బాగుగా పైగా నుండును. పూవులు మెరుపు 

నీలము, లవండరు, ముదురు ఊదా, పాటలము, గులాబి, లేత ఊదా, వంగ 

పూవు, ఎరుపు, ధ్యూమము, మీగడ, తెలుపు రంగులలోను, పెక్కులు వేరు 
రంగుల కేందములతోను ఉండును. పూవులు = ముఖ్యముగా లార్డ్ _ ప్లవర్డ్ 

బూలో = చక్కని సువాసన కలిగి యుండును, 

వెర్చినాను మడిగాను, విడిపూవుల కొరకును పెంచిన బాగుండును, పొట్టి 

గుబురు రకములు కిటికీ తొప్పెలలోను, గోటులకు, గుట్టతోటలకు, తొప్పెలలో 

పెంచుటకును ఉపయోగించును, వీటిని (వేలాడు తొశ్పాలలో కూడ పెంచుదురు. 

ముఖ్యమయిన పెద్ద పూవుల - మామతి -రకములు. కౌండిడిప్పిమా (తెలుపు, 

లవండర్ గోరీ, బ్యూటీ ఆఫ్ ఆక్స్ఫర్ హెబిడ్స్, డిఫయన్స్ (ఎరుప్పు, పింక్ 

షేడ్స్, రాయల్ బ్లూ, (గ్రాండిస్లోరా మిక్స్డ్, పొట్టి గుబురు రకములలో చేరినవి, 

(క్రిస్టల్ (తెలుపు, డాన్మెటోగ్ (తెలుపు “కన్నుతో ఎరుపు, డిఫయన్స్ (తేటు 

ఎరుపు), సాల్మన్ క్వీన్ (సాల్మన్ పాటలము), స్పార్,ల్ (తెలుపు కన్నుతో 

ఎరుపు, స్పైెండర్ (తెలుపు కన్నుతో ధూమము), స్టార్లైట్ (తెలుపు 
కన్నుతో సీఅము), స్పార్క్ల్ హైటీడ్స్, రాయల్ బొకే మిక్స్డ్, మల్చిల్లోరా 
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'వెర్చినాస్, రెయిన్బో మిక్సెర్' (పొట్టి, నిటారు, శీఘముగా పూయును.) అను 

రకములు కూడ గలవు. ఇటీవల ముద్దపూవుల సాల్మన్ పాటల వర్షపు మిస్ సూజీ 

ఆనే రకము, మధ్యను ఆదనపు రేగిన రేకల పూవులది ఒకటి రూపొందించ 

బడినది. కాలిప్సో అను కొత్తరకము ఎరుపుపై తెల్లచారలు, ధూ మముపై 

లవండర్, ముదురు గులాబిపై లేత పాటలము, తెలుపుపై పాటలమువంటి (ప్రతి 

యోగించు రంగుల స్ఫుటమైన చారలు గల సొగసెన పూవులు పూయును. 

విత్తనములను 'సెపైంబరు _ అక్టోబరులోను, తక్కు_వ వర్షపాతము, చల్లని 

ఉష్ణోగతలు గల చోట్ల మార్చినుండి జూన్ వరకును వేయుదురు. కొండలపై 

మార్చి = వ(పిలులో వేయవచ్చును. ఒక నెల తరువాత నారును మళ్లలో నాటు 
దురు, విత్తిన తరువాత సుమారు మూడు నెలలకు పూత ఆరంభించి చాలకాలము 

వరకు సాగును. బాగుగ సత్తువ పెట్టిన తేలిక ఎర్ర నేలలలో, ఎండపడు తావుల 

నివి చక్కగ వర్చిల్లును. 

వౌర్టినా ౧౦నాయిడీన్, నాచు వెర్చినా, తోటలలో తరుచుగ పెంచు దిహు 

వార్లి కము. ఈ మొక్కలు సన్నగ చీలిన ఆకులతో, వ్యాపించు స్వభావముతో 
నేలబారుగ పెరుగును. పూవులు తెలుపు, వంగపూవు, పాటల వర్ష ములలో 

మామూలు వెర్చినాను పోలియుండును. పూత వేసవి నెలలలో నుండును. ఇది 

గుట్రతోటలలోను, వేలాడు తొప్పెైలలోను, నేలను కప్పుటకును సరిపోవును. 

పాన్సీ 

ఎయెలా లై 9ళలర్ వోరెన్సెన్ 

వయుంచయు ఎ ఎయిలానీ 

నౌలళు * దక్షిణ (ఫాన్సు (వయోలా) 

పాన్సీ సర్వదా నర్వ(ప్రియమైనది. ఇది £హువార్షిక మయినను, మైదానము 
లలో ఏక ర్తుకముగను, కొండలపై దై ్యవార్షికముగాను ఎంచదిడుచున్నది. ఈ 
మొక్కలు ఎత్తు తక్కువగ దుబ్బుగ నుండును. ఆకులు పొడవు, అంచులు లెగి 

యుండును. పూవులు నీలము, ధూమము, ఎరుపు, కాంశ్యము, పసుపు, 
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(పింరోజ్, మీగడ, నారింజ, పాటలము, గులాటి, ఆపికాట్, సాల్మన్ పాట 

.లము, దిచ్చలిపండు, నలుపు, తెలుపు రంగుల వేర్వేరు చాయలలో విస్తృత వర్ష 
వై విధ్యముతోను, విరుద్ద వర్హములలో చక్కని గుర్తులు, చారలు, మచ్చలు, 
ఈనెలు, అంచులు కలిగి, రేకలు తరంగితము ముకుళితము అయిన ఆంచుల 

తోను ఉండును. కొన్ని రకములలో పూవులు పిల్లి ముఖములవలె నుండి 

మీసములను పోలు సన్నని రేఖలతో నుండును. పూవు పరిమాణము వేర్వేరు 

రకములలో చాల భేదముగ నుండును. కొన్ని “రాక్షసి” రకములలో 10:2 = 

- 12*7 సెం. వెడల్పు కూడ ఉండును, పూవులకు ముఖ్యముగా ఉదయమున, 

చక్కని సువాసన ఉండును, 

పాన్సీలో ముఖ్యమైన పెద్దపూల రకములు, స్విస్ జయంట్స్, రోగ్లీస్ స్విస్ 

జయంట్స్, ఎంగెల్ మన్స్ జయంట్స్, సీలీస్ జంటో, ఎల్లీస్ ఆరెగాన్ జయంట్స్ 

(రేగిన రేకలు, థోర్ జయంట్స్, మాస్టర్పీస్ లేక జర్మేవియా, అరీడియా 
మిక్స్డ్ (లేత రంగులు), మాపిల్ లీఫ్ సూపర్ జయంబ్, రీడ్ న్యూ 

సెంచరీ హాలెండర్ జయంట్, ఆల్స్మీర్ జయంట్స్, స్లోరడేల్ జయంట్స్, 

వెస్ట్లండ్ జయంట్ సెంటెద్ (పెద్దది మంచి వాసన, సూపర్ (పెంచి 

జయంట్స్. ఈ రకముల పూలు 10-2 - 1225 సెం. వెడల్పు కూడ ఉండ 

వచ్చును. ఇతర (పముఖ రకములలో కొన్ని పెద్ద పూవులు విరబూసే గుబురు 

'ప్రెమార్హో బెడ్డింగ్, మెరిసే లోహపు చాయలతో గుర్తించబడిన రేగిన దంతుర 

మైన 'రేకల దిట్రర్ పై హైటిడ్స్, పిల్లి మీసములవలె రేఖలు గల కీన్ 

అలెగ్గాండ్రెన్ లేక సెలిక్స్ అనునవి. మచ్చలుగాని ఇతర గుర్తులుగాని లేక 

స్వచ్చమయిన మిసమిసలాడే రంగుల క్లీయర్ క్లిస్త్టల్స్ కూడా ఉన్నవి. దిలిష్టము, 

ఒక్క సమము, అయి పెద్ద పూవులను - విరివిగా పూసే మామత్ వెట్ వంటి 

మొదటి తరపు సంకరములును, కలర్ కార్నివాల్ (స్విస్ జయంట్ వంటిది), 

మాస్క_రేడ్ (ఆరెగాన్ జంబో వంటిది) వంటి రెండవ తరపు సంకరములుకూడ 

సుప్రసిద్ధములు. : 

గోటులకు, అంచులకు, రాతి తోటలకు, తొ్బలకు, కిటికీ తొల్చైలకు పాన్సీలు 

అమూల్యమయినవి. ఇవి సగము నీడలో కూడ వర్చిల్లగలవి గనుక గుల్మముల 
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(క్రిందను చెట్ల క్రిందను కూడ వీటివి పెంచవచ్చును. అ్తే పొడుగు కాండపు 

గులాబుల |క్రిందను, దుంపజాతుల మళ్లలోను కూడ వీటిని పెంచవచ్చును. 

కోసిన పూవులు ఆలంకరణలకు చక్కగ నుండి మూడు నాలుగు రోజులవరకు 

నీటిలో వాడక విలచియుండును, 

విత్తనములను సెప్టెంబరు = అక్షోదిరులో చల్లి మొలకలు నాలుగాకులు వేసిన 
వయసున నాటుదురు. కొండలపై చల్ల కము ఆగస్టు= సె పెందిరు, మార్చి-ఏ(పిలులో 

జరుగును. బలిష్టమగు మొలకల కొరకు మున్నాటు చేయుటయు మంచిది. మొల 

కలు 5*1 = 1:6 సెం. పొడుగు ఎదిగినప్పుడు నాటుట మంచిది. మొక్కలు 

గుబురుకొనుటకై చిగుళ్లు గిల్లి వేయవచ్చును. లేకున్నచో మొక్కలు సన్నగ 
పొడుగుగ నెదుగును. విత్తనములు చల్లిన శిక్టి.4 నెలలకు పూతవచ్చును, తేలిక, 

సీరింకు, సారముపెట్రిన నేలయు, ఎండ పూర్తిగగావి సగముగాని తగులు 

చోటును వీవి పెరకువకు యోగ్యములు. నేలకు పశువుల ఎరువును ఆకుపొల్లును 

వేసి బలపరచి, తడి యారకుండ తరుచుగ నీరు పెట్టుట (పయోజనకరము. 

తరుచుగ గొప్పుతవ్వి కలుపుతీయుట అవశ్యము. [ద్రవపు ఎరువును పక్షమున 

కొకసారి, (ప్రత్యేకించి పూతకాలమున, ఇచ్చుట మంచిది. మరిన్ని పూవులను 

పూయించుటకు వాడిన పూవులను పదేపదే తీసివేయవలెను. 

వయొలా 

వభయిలా కాదు ఖా 

వయొలా, లేక కుచ్చులపాన్సీ, యిలా కాద్బటా అను జాతినుండి ఉద్భవిం 

చినది. వయొలా పూవులు సాధారణముగ 225 - 5*1 సెం. వెడల్పుండును. 

పూవులు ఒంటిరంగువి, మొక్కలు పాన్సీలకం టె గుబురుగ, కుచ్చుగ నుండును. 

పూవులు పొట్టి కాడలపై సీలము, పసుపు, అపికౌట్ , కెంపు, ఊదా = నీలము, 

తెలపు రంగులలో నుండును. 

బూ జెం, బ్లూ పెర్ సెక్షన్, ఆడ్మి రేషన్, ఆర్, రైట్ రూసీ, చాన్ చే 

లాండ్, ఎర్లీ స్ప్రింగ్, హె(నీ కింగ్ వంటి మంచి రకములు ఎన్నో గలవు. 
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టాయులంద్ అను రెండవతరపు సంకరము కేటు, అందమైన రంగుల కల 

గలుపుది కూడ గలదు. 

వయొలా గోటులకు, కిటికీ తొ్పెలకు, రాతి తోటలకు, వేలాడు తొ శ్పైలకు 

పెట్టినది పేరు. దీవిని మళ్లలో, అంచులలో, తొస్పెలలో కూడ పెంచవచ్చును. 

వయొలాయు, తీయ అలిస్సమును కలిపి గోటుగ వేయుటకు ముచ్చటగ నుండును. 

దీవిని పాన్సీ వలెనే పెంచవలెను. ఇది కూడ సగము నీడలో బాగుగ 

"పెరుగును. 

బంగాళొదబంతి 

వినియా ఎలిగాణ్,) 

తయుంఖయు : కొంఖొనిటే 

సాలథ్లు = మెక్సికో 

పూవు పరిమాణ, వర్ణముల వై విధ్యము వలన బంగాళాబంతి (చెంకీసు, 

ది. బలిగాన్స్) ఎండ, వాన కాలములలో చాల విస్తృృతముగ పెంచనై నదై 

యున్నది. గత $0 సంవత్సరములలో ఇది అమెరికా సంయుక్త రాష్ట్రములలో 

చాల అ భివ్పద్దిని చెంది (పజారంజకపుయినది. 

సంవర్ధనము వలన ఎత్తు, ఆకృతి, పరిమాణము, రంగులలో భేదించు అనేక 

రకిములు రూపొందించబడినవి. మొక్కల పొడవు 15 నుండి 90 సెం. వరకు 

ఉండును. పొడుగు రకములు 75 -90 సెం. మధ్య రకములు 45 = 61 సెం. 

పొట్టివి 15.45 సెం. ఆకులు కోలగ గరుకుగ నుండును. పూవుల వెడల్పు 

2-5 నుండి 15"2 సెం. వరకు ఉండును. ఒంటిరేక, ఆరముద్ద, లేక ముద్దగా 

నుండి దీని పూవులు తెలుపు, మీగడ, పసుపు, దబ్బ, (పింరోజ్, రూమ, రక్త, 

కెంపు, ఎరుపు. గులాబి, నారింజ, తోపు, చాకొలెట్, లేత ఊదా, లవండర్, 

దిచ్చలిపండు, వంగపూవు, సాల్మన్, ఊదా రంగులలో నుండును. రేకలు చదు 

నుగ, గొట్రముగ, చేగినవిగ, ఉండవచ్చును, ఐంగాళాదింతిలో లెక్క_ లేనన్ని 

రకములు గలవు. అందు చాల సామాన్యమైనవి యీ దిగువ సీయదిడినవి. 
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పొడుగు రకములు: 75-90 నెం. 

పెద్ద దాస్తాయా పూలవి : 12-7 సెం. వెడలు 5*1 సెం. మందము 

ముద్దపూవులు పొడుగు కాడలపై నుండును. కానరీ బర్ష్ (పసుపు. ,కింసన్ 

మానార్క్. (డ్రీం (లేతఊదాా, ఎక్స్క్విపిట్ (ముదురు గులాబి ఇల్యూమి 
నేషన్ (సాల్మన్ _ఎరుపు, మీటియార్ (ముదురు ఎరుపు, ఓరియోల్ (నారింజ- 

ఎరుపు), పోలార్ బేర్ (తెలుపు, పర్పుల్ (పిన్స్, స్కార్లెట్ ప్రేం (ఎరుపు 

అనునవి ఈ రకములు. 

జయంట్స్ ఆఫ్ కాలిఫోర్నియా : 12-7 _ 15-2 సెం. వెడల్పు పెద్ద 
ముద్దపూవులు, దాహ్హియా పూల రకములకం అ వదులుగ నమరిన రేకలు ఒక 
దానిపై నొకటి కప్పుకొని చదునుగ నుండును. బ్రైట్ నెస్ (పాటలు, చెరీ క్వీన్ 

(గులాబి, డాఫొడిల్ (గంధకపు పసుపు, గోల్లెన్ క్వీన్ (పసుపు, లవండర్ 

జెం (లవండరు), మిస్ విల్ మాట్ (లేత పాటల), ఆరెంజ్ కింగ్ (నారింజ - 

ఎరుపు, ఆరెంజ్ క్వీన్ (బంగరు నారింజ, పింక్ లేడీ (ఇరువన్నె - మీగడ 
మాంసపు రంగు, పాటల మధ్యము), ప్యూరిటీ (తెలుపు. సాల్మన్ క్వీన్, 

స్కార్లెట్ క్వీన్, వయొలెట్ క్వీన్ ఈ రకములు. 

సూపర్ జయంట్స్-- 14-0 _ 15-2 సెం. వెడల్పుగ ఆనేక చాయలలో 

రెండు మూడు కావులలో నుండును. 

నడిపొడవు రకములు : 45-86! సెం. 

బర్ పీనా జయంట్ : లేక పెద్ద జెముడుపూలవి లేక చేమంతి పూవు 

లవి పొడుగు బలమైన కాడలపై గొట్టపు రేకలు, రేగినరేకలు, రోమశమగు 

రేకల పెద్ద పూవులు 61 సెం. పొడవు కాడలు, ఎం(పస్ (గులాబి-పాటలు, రెడ్ 

మాన్ (ఎరుప్పు, స్నో మాన్ (తెలుపు, సన్ గాడ్ (లేత పసుపు, మిక్సెడ్ 

అను రకములు. 

డ్వార్స్ ప్యూమిలా--నడివెడల్పు (6-8 సెం.) పూర్తి ముద్ద పూవులు. 
గుబురుగ గుండని మొక్కలు, త్వరగా పూయునవి. పింక్ బ్యూటీ,. సాల్మన్ 



బఐబంగాళాదింతి 155 

రోజ్, బ్రెట్ స్కార్లెట్, కానరీ యెల్లో, వర్ మిక్స్డ్ అను రకములు. 

మొక్కలు 46-61 సెం. ఎత్తు. 

పాంటసీ_జెముడు పూవులవి, 76-49 సెం. వెడల్పు మొక్కలు 

61 సెం. ఎత్తు. 

డ్వార్స్ జయంట్ _““మిస్ యూవివర్స్'' పెద్ద పూవులు 15*2-17*8 సెం, 

పూర్తిగ ముద్దపూవులు. ఒంటి వన్నె, ఇరువన్నె పూలు, మొక్కలు 6! సెం. ఎత్తు. 

గైలార్తియా పూలవి లేక నవాజో_పూవులు ముద్ద గై లార్షియా (బనాతు 

బంతిని పోలియుండును. రెండు రంగులవి, తెలుపు, మీగడ, పసుపు కొనల. 

సన్నని రేకలు, 45-61 సెం. ఎత్తు, సరికొ త్తరకము పిన్ ప్లీల్, 

స్కాబియోసా-పూలవి-సూదుల మెత్తనంటి బొడ్డులతో స్కాబియో 

సాను పోలిన పూవులు. మొక్కలు 61-75 సెం. ఎత్తు. 

ఆరో పోల్కా---పూవులు ప్యూమిలా వంటివి, 8-8 - 5"1 సెం. వెడల్పు. 

ఎరుపు, తెలుపు, ధ్యూమము - తెలుపు వంటి తేటురంగుల చారలు మచ్చలు గలవి. 

మొక్కలు 61 సెం, ఎత్తు, 

పెప్పర్ మింట్ స్టిక్ _పూవులు పెప్పర్మింట్ స్టిక్ వలె నుండును గాని 

పెదవి, 7:6 - 9:0 సెం. వెడల్పు, మొక్కలు 61 సెం. ఎతు. 
© 

అవత 

(గాసిల్లి మా “రెడ్ రె డింగ్ హుడ్ ' '--చిన్న ముద్ద పూవులు ముదురు 

ఎరుపు, మొక్కలు 45 సెం. ఎత్తు, 

పొట్టి రకములు 15-45 సెం. 

లిల్లి పుట్ లేక పాంపాన్ లేక బేవీ_ 2:5 - 3:8 సెం. వెడల్పు చిన్న 

ముద్ద పూలు, విరబూసే 80-45 సెం. ఎత్తు గుబురు మొక్కలు, పీచ్ బ్లానం, 

రోజ్ కెం, స్కార్లెట్ జెం, కెనరీ యెలో, వైట్ జెం, మిక్స్ద్. 
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క్యూపిడ్ చిన్న బొత్తాముల వంటి పూలు. 90 సెం. ఎత్తు. గాల్లిన్ (కాలిన 

నారింజ), పిక్సీ (పసుపు. స్నోడ్రాప్ (తెలుపు, మైనీ టిం (ఎరుపు), పింక్ 
బటన్స్, రెడ్ బటన్స్, మిక్స్డ్. 

మీనియేచర్ “సుగర్ న్ న్వ్రైన్"”- చిన్న ముద్ద పూవులు, తెలుపు, 
నారింజ, పసుపు, ఎరుపు రంగులు 265:*4.96*6 సెం, ఎత్తు. 

టాం థంబ్ --పూవులు మరీ చిన్నవి. మరుగుజ్జు మొక్కలు 15*2-20-9 సెం. 

ఎత్తు, - 

థంబెలినా-ముద్ద, లేక అరముద్దలైన చిన్న పూవులు 8'2 = 88 సెం, 
వెడల్పు, తెలుపు, పసుపు, పాటలము, లవండర్, నారింజ, ఎరుపు రంగులు. 

16-2 సెం. ఎత్తు. మరుగుజ్ఞ్జాలు, చాల గుబురుగ, కుదిమట్రముగ, పూలతో 

చిండియుండును, త్వరగ పుష్పించును. 

పెర్షియన్ కార్పెట్. జ. అంగున్చీఫోలియా (జి. వోగియానా లేక జా, మెళ్సీ 

కానా = ఆతి చిన్న (8-8 సెం.) ముద్ద పూవులు, మొనదేలిన 'రేకల చివకళ్లుగాని 

అంచులుగాని వేరు రంగు వగుటచే బహువర్తకములుగ కనుపించును; 80 సెం. 
ఎత్తు. 

ఓల్త్ మెక్సికో. (జీ. అంధని ఫోలియ) -6*9 సెం. వెడల్పు ముద్దపూవులు, 
తేటు దింగరు అంచుగల ముదురుతేనె _ ఎరుపు రంగువి గల చతుర్లుణాంకము 

(చెటాప్లాయిడ్). 88 సెం. ఎత్తు. 

గోల్స్ టిప్. (జీ. అంగున్చి ఫోలియా) = చిన్న (6:8 సెం.) తేట బంగరు 
పసుపు అంచుతో ముదురు తేనె ఎరుపు రంగు పూలు, 16 సెం. ఎత్తు మొక్కలు. 

హాగియానా లేక కలగలుపు సంకరములు _ (౫. అంగున్ది ఫో లియా) 

చిన్న ఒంటి రేక లేక ముద్ద ఇరువన్నె పూవులు. ౮౪0 సెం ఎత్తు. 

లినియారిన్ = (జీ. లినయాంిన్ ) _బహువార్షి క దింగాళాబంకి చిన్న ఒంటి 

రేక పూవులు. బంగరు నారింజ లేక తెలుపు రంగు, ముదురు రంగు బొడ్డు = 
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లేత దబ్బ పసుపుచారలు గల పూవులు, 20*93 - 23:4 సెం, ఎత్తు, విత్తనములు. 

చేసిన ఆరువారములలో నే పుష్పించునవి. 

అపాచ్ స్నో ప్రేక్స్- (టీ. (కానులా ళ్యూవిలా,) చిన్న (1-8 పెం.) ఒంటి 

రేక, మంచుతెలుపు పూవులను విరపూయు 15-2-20*8 సెం. ఎత్తు మొక్కలు. 

ఇతర రకములు 

బర్చీనా జయంట్ హైబిడ్స్-- ఇందు మొరటి రెండవ తరపు సంకర 
ములు చేరినవి. పూవులు పెద్దవి (12*7 సెం.) రేగిన రేకలు మొక్కలు 76 - 
90 సెం. ఎత్తు. ఆప్రికాట్, బ్లేజ్ (నారింజ - ఎరుపు, ఎస్కిమో (మీగడ 

తెలుపు), గ్లామర్ గర్త్ న (లేతరంగులు), రివర్ సెడ్ బ్యూటీ (పగడపురంగు), 

రోజీ ఓ" గాండీ (లేత గులాబి. సన్నీబాయ్ (ముదురు పసుపు. చెర్రీ టైం 

(చెరీ గులాబి), (చెజర్ ఐలెండ్ (ముదురు పనుపు, గులావి, నారింజ, మిక్స్డ్. 

మొదటి తరపు సంకరములు- (జెనిత్ జినియాలు) జెముడు _ పూలవి, 

14-0 = 15*2 సెం. వెడల్పు పూలా. మొక్కలు దిలిష్టములు, విరదూయునవి. 

61 సెం. ఎతు, బోనానా (దింగరు నారింజ), ఫైర్ (కాకర్ (ఎరుపు, (ప్రింసెస్ 
తీ జ యా 

(సాల్మన్-పాటల), యెల్లో జెనిత్ (పసుపు, జెనిత్ మిక్స్డ్, (టెయిల్ బ్లేజర్ 

(ముదురు ఎరుపు, నడిపెద్ద). 

చెటాఫ్లాయిడ్)- (చతురుణాంకములు) పెద్ద (15*2 సెం.) పూవులు, 

దిలిష్టమయిన కొడలు, 61-75 సెం. ఎత్తు, షేద్స్ ఆఫ్ రోజ్ (దాహ్తియా - 
అడ 3 ఆ అర్య ౯ పూలరకము), సైట్ “పెయిర్ (కలగలుపు వన్నెలు) బర్చీస్ న్యూ జై గాన్షియా 

జినియాలు (మ్మిశ్రవర్ల ములు, ఓల్డ్ మెక్సికో (పర్షియన్ కార్పెట్ రకము పలు 
టె లె 

వన్నెల మెక్సికో జినియా.) 

జినియాలు పూమళ్లకు, అంచులకు, గోలెములకు తగినవి. పొట్టి రకములు 

కిటికీ తొరైలకు, గోటులకు, మళ్లకు సరిపోవును. కోసిన పూవులను పూవు 

టమర్పులో తరుచుగ నుపయోగింతురు. 
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విత్తనములు మైదానములందు ఫిబ్రవరి - మార్చినుండి ఆగస్టు ఇ నెపైందిరు 

వరకు చల్ల వచ్చును. తొట్టతొలి, చిట్టచివరి చల్ల కములు ఆకుముడుపు వైరసు 

తెగులునకు అంతగ పాలదిడని కారణమున ఉత్తర మెదానములయందు వాంఛ 

సీయము, మొలకలు నాలుగాకుల దశలో స్థిరస్థలములలో నాటబడును. పూయ 
వలసిన చోటనే నేరుగ కూడ వి త్తనముల చల్లవచ్చును. కొండలపై విత్తన 
ములను మార్చి =. ఏపిల్ నెలలలో చల్లుదురు. మొక్కలు గుబురుకొనుటకు 

పూమొగ్గ తొడుగు సమయమున చివళ్లు గిల్లవలెను. నాటిన 20 - 80 రోజులకు 

చదరపు మీటరుకు 050 (గాముల అమ్మోనియం సల్ఫేటును 28-85 [గ్రాముల 

పొటాసియం సల్ఫేటును వేయుటవలన మంచి పెరకువయు, ఎక్కువ పూవు 

లును లభించును. ఈ మొక్కల తేలిక మధ్య రకపు ఒండలి నేలలలో జీవజ 

పదార్ధములు పుష్క_లముగను, ఎండ చక్కగను గల చోట్ల బాగుగ నెక్కి 

వచ్చును. వీటికి తరుచుగను, ఎక్కువగను నీరు పెట్టవలెను. 

ఉత్తర మెదానములలో తరుచుగ సంభవించు ఆకు ముడుపు వైరసువలన 

జినియా బాగుగ దెద్బి తినును. ఈ వైరసు వ్యాధి కొండలపై కనబడదు. 

సోకిన మొక్కలను చూచినంతనే పీకి వేయవలెను. ఫ్మిబఐవరి = మార్చిలో ముందు 

గను, ఆగస్టు- సె పైంబరులో వెనుకగను నాటిన వానిలో వైరను సోకుట తక్కువ 

గనుక ఆ కాలములందు నాటుట కొంత (పయోజనకరము కావచ్చును. 

జీచియా లినియారిన్ ఈ వైరసు వ్యాధికి నిరోధకము. పెర్షి యన్ కార్పెట్ కూడ 

సామాన్యముగ వ్యాధికంతగ లోబడదు. 

తక్కిన తెగుళ్లు: వాడ్పు, బూడిరతెగులు. ఇందు మొదటిది నేలవలన వ్యాపిం 

చున దగుటవలన నాటుచోట్లను పరివర్తనము చేయుటవలన దానిని నివారింప 

వచ్చును, రెండవది గంధకమును చల్లుటవలన అదుపునకు వచ్చును. 

సాధారణముగ జిన్నియాకు పురుగులవలని బాధలేదు. 
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వివిధమైన పెరకువ స్వభావములును, పూవుల పరిమాణ వర్షములును, 
పూ సెడి కాలములును గల ఆరవ (ఏక ర్తుకు లతలు అందమునకు, (పయోజన 

మునకును తోటలలో ఆవశ్యకములు, వీటిని వి త్తనములనుండి పెంచ వీలగును. 

ఇందు అనేకములు తొటెలలో పెంచుటకు వీలయిన వగుటచే ఇవి మిద్దె తోట 

లకు, కిటికీతొ శ్రైలకు, బాల్క_నీలకు, కిటికీలకు, తలుపులకు, చట్రము కట్టుటకు, 

గోడలపై (పాకించుటకు, దడులు, తీగబాటలు, ఆర్చిలు, స్తంభములు, రాటలా 

మొదలగు వాటిపె పాకించుటకును ఆత్యంత యోగ్యములు. 

ఇవి తాత్కాలికములే అయినను, వాటి మనోహరమైన పూవులు, వేగమయిన 

పెరకువ, విసారమయిన పూత, వీటిని పెంచదగిన వాటిని చేయుచున్నవి. వీటిని 
సపెంచుటవలన జాతుల వై విధ్యమును, వివిధ బుతువులందు వేర్వేరు వర్షము 

లును (పాప్తమగును. ఇవి చూపునరికట్టునట్లు పూల _పదర్శనమును ఈయగలవు. 

విజయవంతముగా పెంచనగు ముఖ్యమగు లతలలో కొన్ని ఈ దిగువ వివరింప 

చిడినవి. 

ఉదయ్మ పభ : కుటుందిము = కన్నాంల్ళ్యూలోనీ చాల సామాన్యముగ పెంచు 

ఆ ర్తవలత ఉదయ(ప్రభ-వృక్షశాస్ర్రమున ఫా౭ బోన్ వద్బూరియా. భా, బై 9కలర్ 

లేక (క్రమముగా $న్వాల్ళ్యూలన్ వేజర్ ఐపోమియా టా/జోసెదాలియా అని 

పిలువదిడును. ఇవి ఆమెరికాలోని ఉష్ణమండ లమునకు చెందినవి. 25 మీ. వరకు 

(పాకగలవు. ఇవి శ్నీఘముగ పెరిగి రెండు, రెండున్నర నెలలలో పూత (ప్రారం 

ఛించును. వాటి పువ్వులు గరాటు ఆకృతిలో == 15:2 నెం. వెడల్పుగ 

నీలము, ఎరుపు, ఊదా, తెలుపు వంటి వివిధనర్హములలో నుండును. ఆవి ఉదయ 

మున విచ్చుకొని అపరాహ్హమునకు వాడిపోవును. ముఖ్యమయిన రకములు, 

హెవెన్టీ బ్లూ (ఆకాశనీలపు పూలు, స్కార్లెట్ ఓ'హర (ద్రాక్ష ఎరుప్పు, 

కార్నెల్ (గులాబి కెంపు, తెల్లని అంచు). పెర్లీ గేట్స్ (తెలుపు), డార్లింగ్ 
(ముదురు ధూమము), ప్పెయింగ్ సానర్స్ (నీలపు రేఖలతో ఆతి లేత నీలము) 
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తదితరములు. ముద్దపూపుల రకములు కూడ రోజ్ మేరీ (ముదురు పాటలము, 

డబుల్ వైట్ వంటివి గలవు. వీటిని జూలై మొదట నాటినచో శీతకకాలమున 

పూయును. 

జపనీస్ ఉదయ[పభ : కుటుం. శన్వాల్ళ్యూలోనీ - ఉదయపభ జపాను 

దేశమున పరిపూర్ణత నొందినట్లు కనబడును. అచట అనేకము పెద్ద పూవులవీ, 

సొగసెన పూవులవీ రకములు అభివృద్ది చేయబడినవి. జపనీస్ ఉదయ పభ 

గ్రల్నార్యెలోన్ ౫ ఇందీరియాలిన్) దిహుశః పా. పౌడారేనయా, ఫా. జై 9ళలర్ 

అను జాతుల నడుమ సంకరమై యుండవచ్చును. ఇది 22:68 సెం. వరకు కూడ 

వెడల్పు గల పెద్ద పూవులతో పొడుగుగ పెరుగు లక. దీనిని గోలెములలో పెంచి 

గుబురుగ క త్తిరించవచ్చును. దీనిని కూడ ఇతర ఉదయ్మప్రభ రకములతో బాటు 

జూలైలో నాటవచ్చును. 

కాశీరత్నం : కు. కన్నాల థ్యూలేనీ - ఇందు నాలుగు ముఖ్యమయిన లతలు 

గలవు. క్యాంమోకీ ట్ కాశ్లీచియా ఆకులు మొనదేలిన సన్ననివి = ఎర్రని సువాసన 

గల పూవుల కంఠములందు పసుపువన్నె యుండును. మైనా లొబోఖా 

(క్వాం. లొబేబా మూడు తమ్మిల ఆకులు గల బలమైన లత. నిడుపు గుత్తులలో 

నొకవై పుగ తేటు కెంపు పూలు, నారింజకు, తదుపరి పసుపుకు మారు వానిని 
పూయును. కాం. విన్నాలా (సె(ప్రసు లత) ఫెర్నువంటి ఆకులు, సన్నని బాకా 

ఆకారపు ఎరుపు లేక తెలుపు పూవులు గల తేలిక లత. క్వా. స్టొచేరియా (కార్డినల్ 

లత) _ ముదురు ఆకు పచ్చని సన్నగ చీలిన ఆకులు, తెల్ల కంఠము గల ఎర్రని 

గరాటు పూవులు గల లత, కాశీరత్నములను జూలై = ఆగస్టుల పెంచిన చలి 

కాలమున పూయును. 

జాబిలి పూవు: (కాలొనిక్లీయాన్ అక్యాలియేటం) కు, తన్వాల్ వ్యూలేనీ న్ 

ఇది పెద్ద హృదయాకారపు ఆకులు, చిదిమిన పాలు గల బరువు లక, పూవులు 

పెద్దవి, తెలుపు, వాసన గలవి. బొకొలవలెను౦డి సాయంత్రముగాని రాత్రిగాని 

విచ్చుకొని ఉదయమున ముడుచుకొనును. జూలై -ఆగస్టులో వేసినచో చలికాలమున 
పూయును. దానినే నేలలో నే యుండనిచ్చినచో మే చివరకు గాని తొలి జూన్లో 
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గావి తిరిగి పూయ వారంభించును. టోనా_నక్స్ అను నీలము పూవుల రకము 

ఒకటి కలదు. 

శంఖు పుష్పము : (కైబోరియా అెర్మేలియా) = కు, లెగుబినానే - దింతెన 

యవి కూడ పిలువబడు ఈ లతపూలు ఒకదానిపై నొకటిగ రేకలు చుట్టుకొని 
శంభఖమువలె నుండును. నీలము తెలుపు రంగులలో నుండును. ఇది మనదేశపు 

తీగ విత్తనములను జూలై -ఆగస్టులో వేసి చలికాలమున పూలను పొందవచ్చును. 

కోబెయా : (కోజెయా స్కాండెన్ళొ ) కు. పాలెమానియేనీ - ఇది మెరిసెడి 

నున_ని ఆకులు, పెద్ద తెలుపు - ఆకుపచ్చ, లేక ఊదా గంటను పోలు పూవు 

లతో మనోహరమయిన లత. దీనిని 'సెప్రైఎఐరు - అక్టోబరులో నాటిన మార్చి 

ఏపిలులో పూయును. ఒకొక్కుప్పుడు పూయుటకు సంవత్సరము కూడ పట్ట 

వచ్చుసు. 

మౌరాండియా : (మౌరాండియా బార్తా్థాయన్నా కు, (సాజలత్వూలారియేనీ ఇది 

గోలెములలో పెంచనగు తేలిక తీగ. ఇది ఇంచుమించుగ ఏటిపొడుగునా ఊదా, 

లే3 పాటలవర్ణ పు శిఖర తిలకమును పోలు పూలను పూయును. దీని విత్తనము 

లను సెపైందిరు - అక్టోబరులో చల్లినచో మూడు నెలలలో పూయును. 

భన్ బర్జియా, కు, అకాంతోనీ _ పసుపు, నారింజ, మాంస వర్షము, 

తెలుపు పూవులు, తరుచుగ నల్లని 'కన్ను'తో పూయు థున్బిర్జియా అలాటా 

యున్ను, తెల్లని వాసనలేని పూవుల ద. పూ గన) న్నూూ ముఖ్యమయిన రెండు 

ఆ_ర్తవ జాతులు. మొదటిది కిటికీ తొప్రెలలో, వేలాడు తొ స్టెలలో, గోలెములలో 

పెంచుటకు చాల (ప్రశ స్తమయినది, 

కెనరీ లత: ((థ్రొపెయాలం పెరె(గినం) కు. (థొపెయెలోేనీ _ ఇది 

మామూలు నాస్టర్షియముకు సన్నిహితమైనది. దీని ఆకులు సన్నగ లీలినవి. 

పూవులు చక్కని అంచుగల కెనరీ _ పసుపు రంగువి. "ఇది సగనీడలో పెరుగ 

గలదు. వి_త్తనములను సెపైంబరు - ఆకోబరులలో వేయవచ్చును. పూత 

ఫ్మిబవరి-మార్చి నెలలో వచ్చును. 
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నాసరి యం: ((ొపెణూలం మేన్) కు, [టొవెయిలేనీ = పొడుగు 

ఒంటిరేక పూవుల నాస్టర్షి యములు కూడ లతలుగా ఉపయోగపడును. వీటిని 

పెంచుటకు కిటికీతొ'ప్రెలు (శ్రేష్టము. ముద్దపూవుల రకము గ్లీం కూడా టప్రాకే 

స్వభావము కలదే. వీటినికూడ సెప్రెందిరు-అక్షోదిరులలో నాటి ఫిదివరి మార్చికి 

పూవులను పొందవచ్చును. 

తీయబటాణీ : (లాథిరోన్ ఒడారేటన్ ) కు. లెగువునాసే =, సదారంజక మైన 

తీయదిటాణీ కాత్కాలికమగు "తెర" (దడి) కు (ప్రశ స్ప్తమయినది. దాని సుగంధ, 

సౌమ్య వర్ణముల పూవులు మైమరపించునవి. ఇది తొ్పెలలో బాగుగ పెరుగము. 

దీనివి నాటుటకు నడి సెపైెంబరునుండి అక్టోబరు మొదటివారము వరకు శేష్ట 
మయిన కాలము, 
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మైదానములయందు పెంచనగును. కాని కొండలపై నుండు సమశీతోష్ణ పరిష్టితులలో 

ఆనేక ఇతర దిహువార్షికములుకూడ చాల చక్కగ పెరిగి చిరకాలము జీవింప 

గలవు. మైదానములందును, కొండలపై నను పెంచుటకు యోగ్యమయిన వాటిలో 
ముఖ్యమయున మృదుచిర జీవులు ఈ దిగువ వరి ౦పబడినవి. 

మెదానములకు చిరజీవులు 

పుష్పదవనము: (ఆంజలో నియా (గౌంజీల్లోరా 3 (ౌఢ ల లారియేనీ). 

ఇది సుమారు 61 సెం. పెరుగు పొట్టి చిరజీవి. పూవులు ముదరనీలము, వంగ 

పూవు రంగులలో నుండును, తెల్ల పూవుల జాతికూడ కలదు. ఇది వర్ష కాలమున 

కాండఖండములద్వారా సులభముగ (ప్రవర్సిల్లును. తరుచుగ తొప్పెలలో 

సపెంచుదురు. 

అన్టర్ ఆమెల్సన్, అ. నోవోంబెల్టిటై (కంపానిజే) మికెల్మస్ డైజీ! ఇందు 

మూడుజాతులు గలవు, ఆ. నోవే -జొల్టిటై, ఆ. నో వో_ఆంగ్లియే, ఆ - అవెల్టస్ 

అనునవి. ఆ, నోవే-బెల్టిమై మొక్కలు 61.90 సెం, ఎత్తుండి, వేసవి, వర్ష 

కాలములలో చిన్న రై సీలనంటి పూరిను కొల్లలుగా పూయను. పూవులు ముదర 

నీలము, వంగపూవు, లవండర్, పాటలము. తెలుపు రంగులవి. (ప్రతి రంగు 

లోను పెక్కు రకములు గలవు, అ, అవెల్లన్ మొక్కలుకూడ 61.90 సెం, 
ఎత్తుంది, లేత, ముదర నీలము, వంగపూవు, పాటల వర్ష ములలో పూయును, 

మొక్కలను వేళ్లను వర్షకాలమున విడదీసి (ప్రవర్ణనము చేయవచ్చును. ఈ మూడు 
జాతులలోను పెక్కురకములు గలవు. 

కోరియోబ్సిన్ (కంపానిబే) --(విత్యబంత్రి మామూలుగా పెంచు మూడు 

చిరజీవి జాతులు కో. (గౌండిఫ్లోరా కో. లాన్సియెలాటా, కో. వెర్టినెల్లేజా, 

ఇవి అన్నియు పసుపు లేక దింగరు వన్నెల గై సీవంటి పూవులను పూయను. 
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తో. వెడ్డి సెల్లేఖా. బంగరువన్నె నక్షత్రములవంటి పూవులను కలది. దీని 

రకము కో. వ. (గాంశిఫ్లోరా మరింత పొడుగు, ఇంకొంచెము ముదురు పసుపు 

పూవులు కలవ. కొ.లాని)యిెలాబా పూవులు కా. (గౌంజీల్లోరా వాటివలెనే 

యుండును గాని మొక్కలు పొట్టివి. ఈ బిహువార్షిక కోరియాప్సిస్ జాతులు 

వేసవిలో పూయును. వీటిని వీజములద్వారాను, వేళ్లను విడదీసియు (ప్రవర్తించ 

వచ్చును. 

గెలారియా కు, శొంపాని శే (బినాతుబంతి) ఇది మృదుదిహువార్షి కమయినను, 

మెదానములలో ఏకర్తుకముగనే పెంచుటయె మంచిది, కాని కొండలపై నిది 

సామాన్యమయిన చిరజీవియే. దీని వర్ష నము. ఆర్హవముల [క్రింద నిదివర కే ఇవ్వ 

దిడినది. చిరజీవులను (వేళ్లను విడదీసి, వేరు ఖండములవ్వారాను, వి త్తనముల 
ద్వారాను (పవర్ణనము చేయవచ్చును. 

ఇంవేవన్ళొ) నుల్తాని, ఇం, BE క. బాల్సామినె (ఐిహువార్షి క నీల 

గోరింట) వీటిని ఆ ర్హవజాతులలో నీలగోరింట[ కింద వర్తించుటయెనది. 

మెరాబిలిన్ జలాపా నిక్టాజినోనీ) దీని వర్గ నము దుంపజాతుల (కింద నీయ 

ఐడను, 

లాక్స్ ఉక స్నేటా (లౌ. పొచివ్యం లోటా) కు. పూరామాబియేనీ ; ఈ మొక్కలు. 

45.120 సెం. ఎత్తుగ బల్లెపు ఆకారపు ఆకులతో నుండును. పూవులు మామూలు 

ప్లాక్పువలెనుండి రంగు తెలుపునుండి ఎరుపు వరకు విస్తరించిన రక్త, ధూమ, 

ఊదా, వంగపూవు, పాటల వర్ల ములలో నుండును. నలుపు కన్నుకూడ ఉండ 

వచ్చును. పూత వేసవిని. 

మొక్కలు కొండలపై చక్కగ పెరుగును. వాటికి నీరు బాగుగనింకు తేలిక, 

సారముగల నేలలు కావలెను. ఇవి గోలెములలో అంచులలో పెంచుటకు తగినవి, 

వీటిని వేరు, కాండపు ఖండములతో, విత్తనములతో (పవర్ధనము చేయవచ్చును, 

వోడ్డులకా (వోడ్డులకేనీ) - ఇందు ముదురు గులాబీ ముద్దపూవుల బిహువార్షి క 

విభేద మొకటి కలదు. దీనిని ఏకర్తు పోర్తులకాల వలెనే పెంచవచ్చును. 

మొక్కలు, విడతీత, కాండఖండములు, బీజములవలన  ప్రవర్ధన మగును. 
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కాల్సింయా (లాజిణేజే). శాల్వియాను ఏక ర్తుకముగ "పెంచుట మామూలు, కౌని 

దిహువార్షికముగాకూడ పెంచవచ్చును. దీవిని ఆర్తవముల, క్రింద వర్షించుటయైనది. 

* సాలిడాగో కెనడెన్సిన్ కు. కంపానిలే (బంగారు కణిక) _ మొక్కలు పొడుగు 

(120-180 సెం.) కోల, మొనదేలిన ఆకులు, బంగరురంగు, ఈకను బోలిన 

కొన కంకులపై పూవులు పూత ఉత్తర మైదానములలో అక్షోబరు మొదటను, 

కొండలపై వేసవిలోను వచ్చును. కొన్ని పొట్రిజాతులు కూడ గలవు. మొక్కలు 

విడతీతద్వారాను బీజములవ్వారాను (ప్రవర్గనము నొందును. 
~ . 

వౌఠ్సినా ఎగనాయిజీన్ ; కు. వార్చనోనీ--ఇది వెర్చినాక్రింద వరి ౦పబడినది. 
క. న న నే రం 

ఎంఠొ లోనియా, ఎ. అల్బా, కు. అలో నై నోని (బిళ్లగ రు) = మొక్కలు 

సుమారు 81 సెం. నున్నని, కోల, మెరిసెడి ఆకులు-పూపవులు గుండ్రని, చదును 

పూవులు, నడుమ కన్నుకూడ గలదు. రంగుగులాలి (ఎ. లోనయ్హా) లేక 

తెలుపు (ఎ. ఆల్బా) లేక ఎరుపు కన్నుగల తెల్ల పూవులు, వేసవిలో వర్షాలలో 

పూత విశేషము. ఇంతకన్న పెద్ద గులాబీరంగు పూవుల జాతి ౨. వేజర్ 

కొండలపై ననే బాగుగ వచ్చును. మొక్కలను విత్తనముల ద్వారాను, కాండ 

ఖండములద్వారాను (ప్రవర్ణనము చేయవచ్చును. 

వోయిలా ఉడొలేటా : కు, వయెలేనీ వయొలెట్ డాని చక్కని సూూసనకు 

మన్నన నొందినది. మొక్కలు గుండ్రని ఆకులతో పాకెడి స్వభావము ఇదు, 

చిన్న తెలుపు, నీలం, ఊదా పూవులు, ఒంటిరెకవి, ముద్దపూవువి. ఇది పూర్థి 

ఎండలోకం"టి ఒక మాదిరి నీడలో బాగుగ పెరుగును. మొక్కలను వేళ్లను 

విడదీసి (ప్రవర్షించవచ్చును. వేసవిలో వీటికి రక్షణ కావలెను. మైదానములలో 

సెపెంబతు-అకోబరులో వీటిని విడదీయ వచ్చును. ఈ మొక్కలు కొండలపై 
అ ల 

ర 

గాని, ఎత్తులపై గాని చల్లని వాతవరణములో పెరుగును, 

జియా లినయారిల్ (కంపాని జే) = దీని వర్ణన జినియా( క్రింద సీయబడినది. 

కొండలకు చిరజీవులు 

పైన పేర్కొన్న చిరజీవులుగాక ఇంకను ఆనేకములను కొండలపై పెంచ 

గలము. అందు కొన్ని ముఖ్యమయినవి ఈ (క్రింద వర్షించదిడినవి. . 
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ఎటఖిలియా : కు, తొంపాన ఖే చాలా తరుచుగ పెంచు జాతి ఎభిలియా భిలిపెంతు 
లీనా (ఎ. యూ పెటోరియం). ఈ మొక్కలు 150 సెం. వరకూ పెరుగును. 

నన్నగ చీలిన ఆకులు ఘాశైన వాసన గలవి. దీని చదును పూవు తలలు ముదురు 

పసుపురంగు. తెల్లని పూవుతలల మరియొక జాతి ఎ. చెల్లి ఫోలియం. మొక్కలు 

విడతీతవలన (ప్రవర్దనము. 
అంఖూసా ఇటాలికా * కు, బొరాజినోనీ = ఇది అంఖూనా [కింద వర్తి ంచబడినది. 

అత్వీలెటీయా ఎల్లారిన్ కు, రానుచ్య్యూశ్ర్య- ఇందు మామూలుగ పెంచునది 

అ. ఎల్లారిన్. ఇటీవలి సంకరములు (ఆ. కల్లోరరి) వేర్వేరు జాతుల సంపర్కము 
వలన ఉదయించినవి. చిక్కని దుబ్బులు గట్టు ఈ మొక్కల ఆకులు మూడు 

దళముల సెర్నును బోలినవి, పూవులు 5-1 సెం. వెడల్పు, పొడుగుముక్కు_తో 

గిన్నెవలె నుండును. రంగునీలము, లవండర్, ఎరుపు, పసుపు, దింగరు, 

పాటల, కెంపు, తెలుపు కావచ్చును. పూత వేసవిని. మొక్కలను మార్చి = 

షపిలులో వి త్రనమునుండి పెంచుదురు. దీనిని అంచునకు ముందు గుమికూర్చ 

వచ్చును. ఇవి సగనీడలో చక్కగ పెరుగును, 

బార్లేనియా కార్డి ఫోలియా : కు, సాక్సి/పాగేనీ = నేల బారుగ పెరుగు ఈ 

మొక్క_ ఆకులు ముదురు ఆకుపచ్చరంగు, మెరిసే పెద్ద ఆకులు, కావున ఎనుగు 

చెవియని కూడ దీనికి పేరు. ఆకులకు పైగా నడిపొడుగు కాడలపై నున్న 

పూవులు చిన్నవి. (1-9 సర వెడల్పు). రంగు గులాబి-పాటలము. మొక్కల 

(ప్రవర్ధనము విత్తనములనుండి లేక వేళ్లు విడతీతద్వారా చేయవచ్చును. హిమా 

లయములయందు నెలవుగల 7. అిడలేవా యను మరియొక జాతికూడ తోటలో 

పెంచదగినది. దాని పూవులు కూడ పాటలము లేక తెల్లరంగువే. అయితే, ఇవి 

వసంతమన పూయును. ఇవి రాతి తోటలలోను, తొట్రైలలోను పెంచుటకు 

వనికి వచ్చును. 

కాంపెన్యూలా: (గంట పువ్వు కు. కాంపెన్యులోనీ _ ఈ మొక్కలు నీలము, 

లవండరు, ధూమము, తెలుపు రంగులలో కప్పు సాసరు ఆకారపు పూవులు 

పూయను. తరుచుగ పెంచు దిహువార్షిక జాతులు, కా. కార్భటబోకా (నీలము 

తెలుపు, కొం ఖ్ పా (లవండర్), కా. గ్లావురేటొ (ముదురు ధూమము), 
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కా. లాభోఫోలియా. (ఊదా-ధ్యూమము, తెలుపు, లేత వంగపూవు), కా. లొక్టీ ఫ్లోరా 

(లవండర్ ), శా. లొటోలోఖా (కా. (గౌంజీన్ ) (నీలము లేక తెలుపు, కా. పెర్పిని 

ఫోలియా (లవండర్ లేక తెలుపు, ఒంటిరేక లేక ముద్దపూవులు. ఇవి అంచు 

లుగా పెంచుటకు బాగుండును. పూత వేనవి తుదిని, మొక్కలు నీరింకు నేలలో, 

పూరి ఎండలో బాగుగ పెరుగును. ఇవి వసంతమున బీజములనుండిగాని, 

వేళ్లను విడదీపిగాని ప్రవర్దనమగును. 

వై 9సాంతిమం మాక్సిమం. కు, తంపానిఅే = మొక్కలు సుమారు 61-90 సెం. 

ఎత్తు. దంతురమయిన ఆకులు. పూలు పెద్దవి. డై సీలవలె తెల్లగ పచ్చని మధ్య 

బొడ్డుతో నుండును. ఇవి నీరింకు నేలలో ఎండగల చోట్ల చక్కగ పెరుగును. 
ఆంచులలో పెంచుటకును, విడిపూవులకును ఇవి (ప్రక స్తము. పూత వేసవిని, 
(ప్రవర్ధనము వేళ్లను విడదీసి, వి త్తనముల నుండియు చేయవచ్చును. 

డౌల్ఫీ బయం: కు. రానున్హులేనీ - దీనివర్శన డౌల్ఫీ నియం హై(బిశం (క్రింద నివ్వ 

బడినది. 

శిబీలాలిన్ వద్బారియా: కు. (సాఫ్యూలారియేనీ = ఇది ఆ ర్రవముల క్రింద వర్తింప 

దిదెను. 

జీల్చోఫైలా వానిఫ్యలేటా: కు, కారియో భీ లేనీ _ ఇది ఆ_ర్హవములందు జీ. బలీ 

గె (క్రింద పేర్కొ నబడెను. 

లైనం పెరెన్ని: కు, లైనోనీ _ దీనివర్హన లై నం (గాంణిఫ్లోరం (క్రింద నివ్వ 

బడెను, 

ల్యూవీనన్: కు. లెగుమినాసే = ఇది ఆర్హవముల (కింద వర్లించబడెను. 

ఈనొథెరా: కు. &నగేనీ = ఇది ఆ ర్రవముల [క్రింద పేర్కొ-నబడెను. 

వెయానియా: కు, రానుతుగ[్రాలేనీ = పెయోనియాలలో మృదుకాండకములు, 

కఠినకాండకములు కూడ గలవు. సామాన్యముగ పెంచు జాతులు ముద్ద పూవుల 

పె. అధీనినోల్; ఇందు ఎర (దా(వా వ్లీనా), తెల్ల (ఆల్బా వ్రీన్సా గులాబి 

(రోజియా వేనా) రంగులు గలవు; పె. లాక్షీ ఫ్లోరా (ముద్ద, తెలుపు, కెంపు, 

పాటల, లేక ఊదా గులాబి. ఎరుపు; పె. మైకోన్ ఎల్లి, (పసుపు; పె. ఎజ్ 

మన్ని యానా (లేతపసిమి), చెట్లు పెయోనియాను పె. నవ్రాటొకోసా(పె. మౌలాన్ ) 
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ఆందురు. ఇవి మళ్ల లో, అంచులలో, గుల్మపు గుబురులలో పెంచుటకు మంచివి. 

పూవులు కోయుటకు ఎంతో బాగుండును. మొక్కలు సారవంత మైన సీరింకు 

నేలయు ఎండ తగులు చోట్లను బాగుగ పెరుగును. ఇవి సెపైందిరు _ ఆక్ట్ 

బరులో విడతీసిన (ప్రవర్ణనమగును. పూత వేసవిలో నుండును. మొక్కలను 
విత్తనములనుండి కూడ పెంచవచ్చునుగాని, పూతకు చాలాకాలము, సాధారణ 

ముగా 6-68 సంవత్సరములు పట్టును. 

వెన్ ని మాన్ వార్ బేటన్ , కు, (స్వాళ్యూలారియేనీ _ దీవి వర్తన 'ఆర్హవము'ల 

(క్రింద ఈయబడినది, 

(వియ్యూలా. కు, (వీమ్యూలేనీ _ ఇది ఆ ర్హవముల [కింద పేర్కొనబడినది. 
పైరీతం రోసియం : (వ నౌంతి యం కాశీ నయం, కు. శొంపాని ఖే = మొక్కులు 

సుమారు 61-90 సెం. ఎత్తు, ఆకులు సన్నగ చీలినవి. పెద్ద డెసీవి పోలు 

పూవులు తెలుపు, గులాబి, ఎరుపు లేక లేత ఊదా రంగువి. ఇటీవలి ఉద్యాన 

సంకర రకములు పాటలము, ఎరుపు, కెంపు, సాల్మన్ తదితర చాయలలో ఒంటి 

రేక, లేక ముద్ద పూవులతో నుండును. ఒంటిరేక పూవులయందు మధ్యను మీగడ, 
పసిమి, లేక నారింజరంగు బొడ్డు ఉండును. వేసవిలో పూతయుండును. అంచుల 

కును విడిపూవులకును ఇవి తగియుండును. నీరు బాగుగ నింకు సారము తేమ 

గల నేలలలో బాగుగ నెదునుచు. ఇది బిడదీయుటచేతను, విత్తనముల ద్వారాను 

(ప్రపర్షిల్లును. 

దుడ్మౌకియా: కు. కంపానిచే _ ఇది ఆ ర్రవములయందు పేర్కొ-నబిడినది. 



(ఈ) దుంపజాతి పూలు 

ఎఖిమిన్ 

ఎభీయిల్ లాంగిల్లో రా 

కుయుంవియు = జాన్నీరియేనీ 

సాలవు : గ్వదిమాలా, మెక్సికో 

ఎఖిమిన్ చిన్న (20-4 _ 90-5 సెం.) మొక్క, పచ్చనిమెరిసే ఆకులు, లేత 

వంగపూవు, ధూమము, తెలుపు, బూడిద- తెలుపు, పసుపు, పాటలము, ర_క్రవర్హము, 

పింధూరిము, ఎరుపు రత్నములవంటి రంగులలో మైనపూ పూతగల, పెటూ 

వియావంటి మనోహరమైన చిరకాలము వాడని పూవులు కలిగియుండును. ఇవి 

వర్షకాలమున విశేషముగ పూపి జూన్ నుండి అక్షోదరు-నవందరువరకు పూతయం 

దుండును. 

దుంపలు చాల చిన్నవి. వీటిని మార్చిలో కొద్చిరిపీచు నాచు (కొండ నాచు), 
మన్ను, ఇసుక కలసిన మిశ్రములో నాటుదురు. మొక్కలు పైపై వేళ్ల వగుటచే 

వీటిని లోతులేని పళ్లెములలోగావి, ఎక్కువ మన్నులేక తొటైలలోగాని నాట 
వచ్చును. ఒకొక్కప్పుడు ఒకే ఒక్క దుంపను నాచులో చుట్టి వేలాడగట్రిన, 

అందుండి మొక్క వచ్చి పూయును, సామాన్యముగ చిన్న తొపైలో మూడు 

దుంపలు, పెద్దవాటిలో ఐదు, లేక పది దుంపలను వేయుదురు... ఎథిమిన్లను 

సాధారణముగ వేలాడు తొస్పెలలో వేయుదురు. తృప్తకరముగ పెరుగుటకు ఈ 

మొక్కలకు రక్షణగల ఆరనీడ పడుచోటును, పుష్క_లముగ నీరు, మంచినీటి 

వడువు గల తేలిక నేలయు ఆవశ్యకము. వర్షకాలము తరువాత పూత ముగిసిన 
వెనుక మొక్కులకు నీరుపోయుట ఆపి, ఎండిన తొల్రైలను మరుచటి బుతువు 

(మార్చి వరకు రక్షిత స్థలమున నుంచి, తరువాత దుంపలను తిరిగి తొల 

లోవికి మార్చవలెను, మొక్కలను కాండపు కొన ఖండములనుండి కూడ 

(పవర్రించవచ్చును. ఖండములను ఇసుకలో నాటిన వర్షకాలమున సులభముగ 

వేరు తొడగును. కావి, దుంపలు కొల్లలుగా పుట్టును. గాన వాటిద్వారా (ప్రవర్చిం 

చుటయే సుకరము 
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ముఖ్య రకములు : కార్తి నల్ వెల్వెట్, ముద్దపూవుల కోరల్ జెం, (కింనన్ 

చెగర్లు, పెటికోట్ పింక్, బూ సెస్, సన్బర్్ సేవా, గారియస్, సెటింగ్ 
యూ ల ణం రూ ల య [| అ 

సన్, కాక్సీనియా (ఎరుపు), గ్లాక్సిని ఫ్లోరా (తెలుపు, లాంగిస్టోరా (నిండు 

ధూమము 

నుగంద గాడియోలన్. 

అనిఢాంతెరా బైతలల్ వెర్ మ్యుంలే 

వయముందియు * ఇండీయేనీ 

నాలవు = ఆదిసీనియా 

నిడుపుగ నుండు ఈ మొక్కలు 90 సెం. ఎత్తు, పొడుగు ఆకులతో నుండును. 
ఆకృతిలోను స్వభావమునను మామూలు గ్లాడియోలసును పోలియుండును. పూవులు 

7:6 _ 10:2 సెం. వెడల్పు, స్వచ్చమయిన తెలుపు, కంఠమున నక్షతాకారపు 

ముదురుకెంపు _ తోపు మచ్చ, మంచి వాననగలవి. విడిపూవులుగా ఎనలేనివి, 
ఒకొక్క కౌడపై అయిదారు కుసుమిక లుండును. త్వరగా పూయు సంకరము 

టుబర్జెనై. జ్వానెన్బర్స్ అనునది ఒక కొ త్తరకము. 
దీని దుంపలు చిన్నవి. 7:6 సెం, లోతుగ 15*2 సెం, ఎడముగ నాటుదురు. 

మొక్కలు నీరింకు తేలిక నేలలలో, రక్షణగల ఎండగలచోట బాగుగ పెరుగును, 

వాటికి మంచి సత్తువ కావలెను. బాగుగ చిలికిన పశువుల ఎరువైన ఇంకనూ 

మంచిది. దుంపలను ఆగస్టునుండి - ఆక్టోబరునరకు నాటుదురు, పూవులు 

శీతకాలపు మొదటవచ్చి ఫిదివరి _ మార్చివరకు పూయుచునే యుండును, 

కొండలపై నాటుఐ మార్చి - ఏపిల్లో జరుగును. పూత శరత్తున ఆరంభ 
మగును. 



ఆ(ఫికా లిల్లీ 

ఆగవాంతన్ అంబెలేఅన్ ' 

వయుందియు = లిలయేనీ 

నౌాలళ * కేప్ కాలనీ (ఆఫ్రికా) 

ఇది 60.90 సెం. పొడవు మొక్క, సన్నగ పొడవుగ మందముగ ముదురు 

రంగుగ నున్న ఆకులు గలది. బాకాను పోలిన దీని చిన్న 2-5 సెం. వెడల్పు 

పూవులు లావుగ ఆకులులేని కాడలచివర చదును గు త్తులుగా పూయును. పూవులు 

పాలిన లేక ముదురు నీలము. తెల్ల పూవుల రకము లేదు. 

అగపాంతస్ కొండలపై బాగుగ పెరుగును. దీనికి చలి కావలెను. గాన 

మైదానములపై అంత బాగుగ పెరుగదు. పెద్ద తొప్తైలళోను, గోలెములలోను, 

నేలలోను, కొలను చేరువను, నీటిపక్కను, మళ్లలో, అంచులలోను పెంచుటకు 
తగినది. పూవులు కోయుటకు పనికివచ్చును. 

దీని పాయలు కొండలపై మార్చిలో నాటినచో వర్ష కాలమున జూలై - సెపైం 
ఇరులలో పూయును. ఈ పాయలను 10*2 సెం. లోతుగ నాటుదురు. వీటికి 

తేలిక, నీరింకు, సారముగల, పుష్క_లముగ ఎరువు వేసిన (ఆకుపొల్లు లేక పళు 
వుల ఎరువు నేలయు ఎండ తగులు చోటును కావలెను. వీటికి దండిగ నీరును, 

ఎరువును కూడ కావలెను. 

ఆలియం 

తయుంఖయు ; అయరిల్లిడోనీ 

నౌల  ఊత్తరార్థగోళము (శీతల (ప్రాంతములు) 

ఆలియమున ఆలంకారమున కుపయోగించు జాతులు పెక్కు. గలవు. మన 

మామూలు ఉల్లి దీని జాతి (ఆ. సేపా). ఆలంకారపు ఆలియం జాతులు కొండలపై 

బాగుగ పెరుగును. ముఖ్యమయిన జాతులు ఆ. ఆల్ళో - వైలోనం (ఊదా నక్ష త్రా 

కారపు పూలు 81 సెం. పొడవు) ఆ. అజూరియం (ఆకాశనీలము, 61 సెం), 
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ఆ. జైగాంటేయం (ఊదా, గులాబి చాయ, 150 సెం). అ. తరకుబియెన్ళ్ (పాట 

లము 54 సెం.), అ. మోలీ (తేటు పసుపు 25"4 సెం), ఆ. నౌపోలిలానం (తెలుపు 

87 సెం), ఆ. అసో 9వ్ న్ఫియానం (గులాబి, పొట్టి, 15"2 సెం). 

మొక్కలు సామాన్యముగ 61 సెం. నుండి 120 సెం. వరకు ఎత్తు పొడుగు 

రకములలోను, 1ర్*2 నుండి 26*4 వరకు పొట్టి రకములలోను ఉండును. పూవులు 

చిన్నవి, పొడుగు కాడలపై పెద్ద గుండ్రని, లేక చదును తలలుగా పూయును. 

పూవులు గులాలీ, తెలుపు, నీలము, వంగపూవు, ధూమ, పాటల, ససుపు, ఊదా 

రంగులవి. 

- ఆలియములు అంచులలో, గుల్మపు గుబురులలో, రాతి తోటలలో పెంచు 

టకు పనికివచ్చును. సహజపరదుటకుకూడ వీటిని నాటుదురు. కోసిన పూతలలు 

అలంకరణకు (పశ సములు. పాయలను 5"1-7-"6 సెం. లోతుగ, 7'8.10*2 సెం. 

ఎడముగ ఆక్షోబరు-నవంబరులో కొండలపై నాటుదురు. ఇవి మె-అక్షోదబరుల 

నడుమ (రకములనుబిట్టి) పూయును. చాల జాతులు మే_జూన్లో పూయును. 

ఇవి నీరింకు, తేలిక ఇసుకనేల, తేమలేని నేలయందు, ఎండాడుచోట చక్కగ 
"పెరుగును. 

చెంగల్వ 

అ మరిల్లిన్ అల్ల డొన్నా (పావ్పీయాస్ప్రం) 

తుకుంతియు + అమరిల్ల్ డోన్ 

నెలలు = దకీణ ఆ(ఫికా 

చెంగల్వ కొండలపైనను మైదానములందును కూడ చక్కగ పెరుగు 

అందము చిందు దుంపజాతి. మొక్కలు సుమారు 61-90 సెం. ఎత్తు, పొడుగు, 

“పచ్చని. బద్దవంటి ఆకులతో నుండును. దీని పెద్ద, సుగంధ, బాకారూపు 

పువ్వులు పెద్ద గుత్తులుగ పొడుగు, లావు కాడల పై నుండును. సాధారణముగ 

ఒక్కొక్క గుత్తిలో 2.5 పూవులు పుట్టును. పెద్దపూవుల రకములలోని పూవులు 

20=8.25=1 సెం. వెడల్పు వరకూ ఉండును. (ప్రత్యేకముగ రాయల్ డచ్ 
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“హెబిద్ అమరిల్లిస్నందు. ఒక్కొక్క కాడపై ఎక్కువ (క్. 7) సంఖ్య 

పూవులుగల చివ్నపూవుల వంటివి, గుత్తిలో కొద్ది సంఖ్యలో (2.4) రాక్షసి 

(ప్రమాణపు (20"8.25*4 సెం. వెడల్పు) పెద్పపూవుల డచ్ సంకరములును చేరి 

చెంగల్వలో అనేక రక్షములున్నవి. పూవులకంగు తెలుపు, ముదురు ఎరుపు, 

నెత్తురు ఎరుపు, ఎరుపు, కెంపు, ముదురు గు౮బి. సాల్మన్, నారింజ, ఎర 

చారలతో తెలుపు, లేక గట్టి రంగులపై తెల్లచార కావచ్చును. 

చిత పుష్పములకు, మళ్లకు, ఆంచులకు, గోలెములకు చెంగల్వ చక్కని 

పువ్వు. దీని పాయలను మైదానములందు సెప్టెంబరు. అక్షోబకు లేక డిసెందిరు_ 

జనవరి నెలలో నాటుదురు. పాయలు నిదాణమైయున్న రెండవ కాలమే మరింక 

మంచిది. కొండలపై ఆక్సోబరు-నవందిరు నుండి మార్చి_షపిలా వరకు నాటు 

దురు. నాటునపుడు సాధారణముగ పాయలను శ్రేనుండి 1 భాగము నేలపైకి 

ఉంచుదురు. 15 సెం, గోలెమునకు ఒక్క పాయను మాత్రము నాటుదురు. 

మంచి పెరకుపకు, ఈ మొక్కలకు సారవంతమైన, బాగుగ ఎరువు పెట్టిన 

నేలయు, దండిగ తేమయు, ఎండపడు చోటును అవళ్యము. మైవానములందు 

మొక్కలు మార్చి ఏ(పిలులో పూయును. నాటిన సమయమును బట్టి కొండలపై 

శీ3 కాలమునుండి ఎండకాలము వరకు పూయుము. మైదానముల లో ఆక్టోదిరునుండి 

ఓసె.బరు లోపల ఆకులు ఎండజూపినపుడు నీటిని ఆపి పాయలను విశ్రాంతి 

చేకొను వీలు కిల్పించవలెను. వేసవిని మేలైన పూవులను దిడయుటి కిది ఉప 

కరించును. డిసెంబరు లేక జనవరినుండి ఆకులను (పోత్సహించుట్నకై నీటిని 

కట్టుట తరిగి ఆరంభించవచ్చును. సాధు వాతావరణములయందు, ముఖ్యముగ 

చలికాలమున చలి చాలనప్పుడు, మొక్కలు విశ్రాంతి గైకొనవు. కొండలపై 

శీతకాలము మొదటిలో సీటిని ఆపి, నిదాణమయిన పాయలను డిసెంబరువరకు 

చల్లని చోటనుంచి అప్పుడు తిరిగి నాటి సీరుపోయుదురు. తొట్చైలో చోటుచాలని 

మొక్కలు చక్కగ పూయుటచే పాయకంటె 5 సెం. కంటె ఎక్కువ పెద్దతొచ్చె 

లను ఉపయోగించవలదు. చుకుకుగ పెపుగునపుడును, పూయునపుడును వార 

మున కొకతూరి వపు ఎరువు వేయవలెను. మొక్కలకు లెక్కగా తొపెమార్పు 
పనిలేదు. సాధారణముగ 4, 5 సంవత్సరముల కొకతూరి కొత్త తొ్పెలలోకి 
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మార్తురు. కాని (పతి సంవత్సరమును పెరుగ నారంభించకముందు పెమన్నును 

తీసివేసి, కంపోస్టును, జీవజ ఎరువులను వేసి, తరువాత మొక్కలు ఏపుగ 

పెరుగ సాయపడుటకు (ద్రవపు ఎరువును వేయుదురు, 

వాయుపుష్పము 

ఆఅనిషూల్ కొరొనోరియా 

కటుంబియు = రానున్ఫు లోనీ 

నాల * దక్షిణ యూరప్పందక్షిణ ఆసియా 

ఆనిమోన్ (క్రమము లేకుండా తమ్మెలుగ చీలిన ఆకులతో ఎత్తు ఎదగని 
(16-220-9 సెం.) మొక్క. పాపీని బోలిన దీని పూవులు తెలుపు గులావి, 

కెంపు ధూమము, ఎరుపు, వంగపువ్వు నీలము రంగులలో ఒంటిరేక లేక ఆర 

ముద్దగను, మండలములుగ రంగులు కలవిగను లేక పూర్తి ఒక్క రంగువిగను 
ఉండును. 

దీని రకములు డి కెయిన్ ఆను ఒంటిరేక పూవులవి. సెయింట్ బిగిద్ అను 

అరముద్ద పూవులవిగా రెండు కూటములుగ నున్నవి. డి కెయిను కూటిపు రకము 

లలో |పసిద్ధమయినవి. హాలండియా (ఎరుపు, మిస్టర్ ఫోకర్ (నీలము), 

ది బై9ద్ (తెలుప, పిల్ళైడు (వంగపువ్వు), సెయింట్ బిగిడ్ మాదిరివి. 

లార్డ్ లెఫ్టినెంట్ (వంగపూవు), ది ఆడ్మిరల్ (ముదురు గులాబి), ది గవర్నర్ 

(ఎరుప్పు. 

ఆనిమోన్ గోలెమురిలో పెంచుటకు, అంచులకు, రాతి తోటలకు, పూవులు 

కోయుటకు పనికివచ్చును. పన్నెండుగాని, ఎక్కువగాని, మొక్కలను దుబ్బులుగా 

నాటినచో ఇంపుగ నుండును, మొక్కలు విత్తనములు, వేరుఖండమజలు, విడతీత 
చ్వారా (ప్రవర్ణమగును, వీటిని 5"! _ 76 నెం. లోతుగను, 80-81 సెం. ఎడ 

మున్న వరుసలలో 10-2.15*2 సెం. ఎడముతోను నాటుదురు, దుంపలు 

బాగుగ మొలకెత్తుటకు వాటిని నాటుటకు ముందు 48 గంటలు నీటిలో 

వానబెట్టుదురు, ఇవి ఇసుకపారు నేలలలో, బాగుగ సీటివడుపు, దిలముగ ఎరువు 
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ఉన్నచో ఎండ పూర్తిగగాని, సగము నీడగాని పడుచోట్ల బాగుగ పెరుగును. 

ఉ త్తరమైదానములలో (ఉ. (ప్ర., ఢిల్లీ, పంజాబ్) నాటుటకు మేలైన కాలము 

ఆక్టోబరు. కొండలపై ఫ్మిబవరి - మార్చి లేక సెప్పెందరు - అక్టోబరు. మెదానము 

లందు వాయుపుష్పము ఫిబ్రవరి _ మార్చిలో పూయును. కొండలపై వేసవితుదిని, 

శరత్తున నాటినచో వసంతమునను పూయును. పూసిన తరువాత దుంపలను నేల 
నుండి లేపి పొడిచోట దాచియుంచవలెను. 

తెలుపు, లేక లేత పాటలపు పూవుల ఆ. జపానికా యను మరియొక జాతి 

కూడ వుంచదగినదే. కాని ఇది మైదానములందు అంత బాగుగ పెరుగదు. 

బిగోనియా 

బిగో నియా 

వబుందిము : బిగోనియేనీ 

నౌలభ్రు : ఆసే) లియా తప్ప తక్కిన ఉప్ప, న్యూనోష్ట దేశములు. 

బిగోనియాలయందు గల మూడు తరగతులు, దుంపలు గలవి, “కొమ్మలు” 

గలవి, పీచువేళ్తు గలవి. దుంపల తరగతిలో చేరిన ఆతి చక్కని పెద్ద పూవుల 

సంకరములు ఒంటిరేక, మున్షపూవులను తెలుపు, పాటలము, ఎరుపు, పసుపు, 

మీగడ, నారింజ, ఎరుపు, సాల్మన్ రంగులలో, మెత్తని, గరుకు తరంగిత, అంచులు 

చీలిన, పింఛముగల రేకలతో పూయును, పెద్దపూవుల బిగోనియాలు గులాబులను, 

కెమిల్లియాలను, కార్నేషనులను, ఢాఫొడిల్పును పోలి యుండవచ్చును. అంచు 

మ్మాతము వేరు రంగులో నుండు పూపులుగల పికోటీ డబుల్ ఆను రకముకూడ 

గలము. రోజ్ దద్ విగోనియాలో పూవులు గులాబి, పాటల వర్షములలో మొగ్గలు 

గులాబి మొగ్గలను పోలియుండును. ఇవిగాక ఆతి విసారముగా విరియబూయు . 

మల్లి ఫ్లోరా రకములు మూడు సైజులలో గలవు. మల్లి రా, మల్రిఫ్లోరా మాక్సిమా 

(పెద్దవి) మల్లిస్లోరా జ్లైగాన్షియా లేక (గ్రాండిప్లోరా (ఘన పుష్ప్ర. వంచుకొను 

స్వభావముగల పెండ్యులా లేక న్మమబిగోవియాలు, ముద్ద ఆర ముద్ద పూవులతో 

(వేలాడు తొచ్పెలకు సరిపోవును. ఇవికూడ దుంపవేళ్ల తరగతిలో చేరినవే, 
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కొమ్ము వేళ బిగోవియా లేక రెక్స్ బిగోనియా (బిగోనియా రెక్స్ మన 

దేశపు3. అప్పాంలో వన్యముగ పెరుగుచున్నది. ఇది దీని సొగసెన ఆకుల 

కొరకు (పపిద్దినొందినది. ఆకులు విసనకర్ర ఆకారములో, రెండు సగములు 

ఒక్క సమంగా లేక, నూగుతో, దంతుఠరమగు అంచుతో వెండి తెలుపు, లేక 

ముదురు కెంపు వర్తములతో ముచ్చటయిన జిలుగు రచనలతో నుండును. కొవ్ని 
రకములలో ఆకులకు లోహముల మెలుపుండుమ. ముఖ్యమయున రకములు 

గ్లోరీ ఆఫ్ సెయింట్ ఆల్బన్స్ (లోహపు ఎరుపు వెండిరంగు), ఆక్సెల్ లాంగ్ 

(నల్లని మధ్యయు, గుండ్రని వెండీ మచ్చలు, మెత్తని ఆలివు ఆకుపచ్చ, ఎంప 

రర్ (కెంపు చాయ, మధ్యను పైన వేసిన వెండి హెలెన్ జ్యూవెల్ (నల్లని 

ద్వివర్ణము), హర్ మెజస్తీ (వెండి చారతో ఊదా ఎరుపు), పీస్ (ఎర్రని మెరుపు 

గల తెలుపు, పీకాక్ (నలుపు, ఎరుపు చాయలు) సిల్వర్ క్వీన్ (వెండి చారతో 
ఆలివు పచ్చ. 

పీచు వేళ్లు బిగోనియాలలో రెండు పెద్ద కూటములు చేరియున్నవి. సెంపర్ 
ఫ్లోరెన్స్ (రి. సెంవర్ ల్లోలెన్స్), లోరైన్. సెంపర్ స్లో రన్స్ మొక్కలు ఒత్తుగ, 

గుబురుగ, తేటు ఆకుపచ్చ, లేక మెరిసే కాంశ్యవర్గపు ఆకులు, మైనపు పూత 

గలవి. చిన్న గుత్తులుగా పూయ ఆలిచిన్పల వంటి పూవులు లేతనుండి ముదురు 

పాటలము, సాల్మన్, ఎరుపు, నారింజ, తెలుపువంటి అనేక మనోహర వర్షము 

లలో సొగసైన పొడుగు కాడలపై నుండును. లోరైన్ బిగోనియాలలో రెండు 

ముఖ్యమయిన రకములా గోరీ దొ లొరైన్, ముదురు సాల్మన్ పాటల వర్షపు 

పూగుత్తులు గల సోల్బాకెన్ సంకరము. ఆండీ, పాండీ వంటి మొదటి తరపు 

'సెంపర్ స్లో రెన్సు సంకరములుకూడ గలవు. చక్కని ఆకులు గల కొన్ని పీచు 

వేళ్ల బిగోవియాలు కూడా గలవు. ఇందు (ప్రపిద్దమైనవి, లి. వోగయానా-ాదీవి 

ఆకులు ఆలివు పచ్చ నూగువి, (క్రిందివైపున ఎరుపు రంగువి. పూవులు లేత 

పాటల వర్ణముతో ఏటి పొడుగున పూయునవి, 2. వెభాలికా=ఖది మెరుపు ఆలివు 

పచ్చని ఆకులు, (క్రింద ఎరుపు ఈనెలు ఊదారంగువి, పూవులు లేత పాటలిము; 

లె. మాక్యులేటా - దీని ఆకులు పొడుగు, ఆకుపచ్చ, పైన వెండి రంగు మచ్చలు. 

(క్రింద ఎరుపు, బి. మానోనియా లో ఆకులు చిన్న గుండ్రని కేష్ ఆకు పచ్చవి. 
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వాటి మధ్యను ఊదారంగు (కాసు గుర్తుండును. దీవి ఆకులు 4. కెక్ఫ్ ఆకుల 

వలె నుండును. 

పెద్ద పూవుల దుంపవేళ్లు బిగోనియాలు మైదానములలో చక్కగ పెరుగవు. 

కొండలపై గాజాటిండ్రలోను, ఎండపడు వరండాలలోను పెంచునపుడు ఇవి 

బాగుగ నెదుగును. కొమ్మువేళ్ల రెక్సు దిగోనియాలు, పీచువేళ్ల్ళ బి. సెంవర్ 

ఫ్రో౭ెగ్స్ లు మైదానములందు చక్కగ పెరుగును. విగోనియాలకు పెరిగే కాల 

ములో చల్లని, సగము నీడపడు, తేమ, తడిగల పరిస్థితులను పుష్కలముగా 

నీటివి యాయవలెను. ఘన పుష్పములగు నంకర బిగోవియాలు వి_త్తనముల 

నుండి, దుంపలనుండి, దుంపల ఖండములనుండి (ప్రవర్షనమగును. పెండ్యు 

లాణు, పొట్టి మల్చిప్లోరాలు ఐండములనుండి, దుంపలను౦డి అగును. రెక్సు దిగో 

నియా ఆకు ఖండములనుండి కూడ (ప్రవర్ణనమగును, సెంపర్ స్టో రెన్స్లు 

ముఖ్యముగా విత్తనములనుండి, లొరై నులు కొన ఇండములనుండియు (సమృద్ది 

యగును. వీటికి తేలికనేల జీవజ ఎరువులు లేక కంపోస్టుగాని దండిగ వేసినది 

కావలెను. అవి గుబురు కొనుటకు తరుచుగ చిగుళ్ల గిల్లి వేయుచుండవలెను. ఆవి 

కొలది సీడలో గోలెములందు బాగుగ పెరుగును; అప్పుడు వాటికి నీరు ఎక్కువ 

కావలెను. మంచి గోలెపు మ్మిశమున నేలయిసుక, ఆకుపొల్లు; పశువుల ఎరువు 

సమపాళ్లలో నుండును. కొండలపై దుంపలను ఫీబినరి = మార్చిలో వయుట 

మంచిది. పూత వేసవి తుదినిగాని, శర త్తునగాని వచ్చును. కొమ్ము, పీచు వేళ్ల 

'సెంపర్ ఫ్లో రెన్సు, తదితర బిగోనియాలను మెదానములయందు అక్షోదిరు _ నవం 

దిరులో నాటవచ్చుసు. అప్పుడవి వసంతమున (ఫిబ్రవరి_మార్చిలోో పూతకు 

వచ్చును. తరుచుగ నిచ్చు (ద్రవపు ఎరువునకు బిగోనియా మంచి ఫలితములను 

చూపును. పెరిగే బుతువున దీనిని పక్షమున కొకసారియైన ఈయవలెను. 

దిగోనవియాలు తొ ల్హెలకు, మళ్ళకు, రాతి తోటలకు, (వేలాడు తొ్దలకు 

మేలై నవి. ఇవి ఇంటిలోపల పెంచుటకు ఇంటి మొక్కలుగ కూడ పనికివచ్చును. 

పెండ్యూలా (నయ) బిగోనియాలను కిటికీ తొ్పెలలోను వేలాడు తొ'ప్టెలలోను 

లక్షణముగా పెంచవచ్చును. సెంపర్స్లోరెన్సులను సామాన్యముగ రాతి తోట 

లలో పెంచురురు. 



170 ఉద్యాన పుష్పములు 

వేలంకాండ 

బోలంకొండ చెనాన్లిన్ 

కఠుంబము : గారిడోనీ 

నాలభ: చైనా 

ఈ మొక్కలు సుమారు 61-90 సెం. పొడవు, ఆకులు ఐరిస్ ఆకులవలె 

నుండును. పొడుగైన కాడలపై నారింజ రంగుపై కెంపు చుక్కల చక్కని 

65*1 సెం, పూల జల్లులు కలది. నల్లని గింజల గుత్తులు కూడి అందముగ 

నుండును. పసుపు, ఎరుపు, దింగరు, అ(ఫికాటు రంగుల, అందు కొన్నిచుక్కలు 

లేనివి, వూవుల పూయు అవలాన్ సంకరములు కూడ గలవు. పూవులు వర్ష 

కాలమున, ఆగస్టు. పె పైంబరులలో వచ్చును. 

కొమ్మలు 25 సెం. లోతుగ మైదానములలో ఫిదివరి = మార్చిలోను, 

కొండలపై అక్షోదరు - నవందిరులోను నాటుదురు. మొక్కలను వి త్రనముల 

నుండియు, దుబ్బును చీల్చియు కూడ (ప్రవర్ధనము చేయనగును. ఇవి ఎండను 

తగుమాత్రపు నీడను కూడ నీరు సులభముగ నింకు సారవంతమగు నేలలో 

బాగుగా పెరుగును. పెరుగు మొక్కకు (ద్రవపు చెరువులు వేసిన మంచి ఫలిత 

ములను చూపును, 

ఇది తొప్పెలలో, అంచులో, గుల్మపు గుబురులలో పనికి వచ్చును. మూడేసి 

దుబ్బుగా చేర్చి పెంచిన చూడ నింపుగ నుండును. తోటలలో దృఢమైన (సొదల్య 

దాయకములుగ నివి తగియుండును, 

వయా చీ 
పోయా బినియేటా 

వటుంబిము = అమరిలిడోనీ 

లభ దక్షిణ ఆఫ్రికా 

ఇది కొండలపైన మాత్రమె బాగుగ పెరుగు సతతహరితము, దీని ఆకులు 

పౌడుగు పల్టలవంటి ఆకుపచ్చని ఆకులు. వేసవిలో నారి౦ంజ-పసుపు లేక ఎరుపు 

గిం on 
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గరాటువంటి పూవుల గుత్తులను ధరించును. దీని పెంపకము అమరిల్లిస్ 

(చెంగల్వ) వలెనే, పాయలను 5 సెం. లోతుగ ఫిబ్రసరి-మార్చిలో నాటుదురు. 

ఈ మొక్క ఎండను కొలది నీడను కూడ పెరుగును, వేసవిలో (ద్రవపు 
ఎరువునకు మంచి (పతిఫలమును చూపును, 

శ్లైవియా తొ్పెలలో పెంచుటకు యోగ్యమయినది. ఇది ఇంటి మొక్కగా 

కూడ పనికివచ్చును. 

కాన్నాంల్లే రియా వైదాలిన్ 

కుటుంబము * లిలియేనీ 

నొాలభ్రు * ఆసియా, యూరపు 

ఇది బల్లెపు ఆకారపు ఆకులు, (పాకెడి మూలము గల పొట్టి (15:2 సెం.) 

మొక్క. పూవులు చిన్నవి, 0-63 సెం, వెడల్పు. గంట ఆకారపువి, తెల్హనివి, 

సుగంధము గలవి, 15*20 సెం. పొడుగు కాడలపై 10 నుండి 20 పూవుల 

“జల్లు” లుండును. పూవులు వాటి లలిత సుగంధమునకు (పపిద్ధములు. గులాబి 

రంగు పూవుల రక మొకటియు, ముద్దపూవుల అపురూపమయిన రకమొకటియు 

గలవు. ఇది కొండలపైన బాగుగ వచ్చును గాని ఉత్తర మెదానముల ౦దు కూడ 

ఒకటి రండు బుతువులు పూయగలదు, 

కాన్వెల్లేరియా గోలెములలో, మళ్లలో, రాతి తోటలలో పెంచుటకు తగినది, 

ఇది నీడలో, ముఖ్యముగా ఎత్తుచెట్లనీడను, బాగుగ పెరుగును. సువాసన 

పూవు లగుటవలన సాధారణముగ విడిపూవులుగ నుపయోగింతురు, ముఖ్యమయిన 

రకములు ఫార్టిన్స్ జయంట్, బెర్లిన్ జయంట్. 

పాకే మూలమును 2"5 సెం. లోతున దిల్లపరుపుగ తొడుగులు కొంచెముగ 

నేలలోనుండి పైకి వచ్చునట్లుగ నాటుదురు. మైదానములందు, కొండలపై నను 

కూడ సెపైంబరు-అక్షోబిరులో నే నాటుదురు. కొండలపై నివి 'మే=జూన్లలోను 

మైవానములలో ఫ్మిబవరి-మార్చిలోను పూతకు వచ్చును. పెరుగు చున్నప్పుడు 
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(ద్రవపు ఎరువునకు చక్కని ఫలితము చూపును, సెప్పెంబరు-అక్షోబిరులో (ప్రవర్ణ 

నము కొరకు మూలమును._ముఖ్యముగ దుబ్బులు మరీ పెద్దవై రద్దీ ఎక్కువై. 

నపుడు__చీల్చి విడదీయుట ఆవశ్యకము. 

సుఖదర్శిని 

క్రైనం ల్సి స్పెర్యం (క్రై. లొంగిఫోలియం) 

వభుందిము  అమంిల్రిడోనే 

నాలు * దక్షీణ ఆ(ఫికౌ 

కై9నం పట్రివంటి పెద్ద ఆకుల ఎత్తుమొక్క. పూవులు పెద్దవి. గరాటువలె 
నుండును. ఒక్కొక్క కంకిలో 8.12 పూవులు ఉండును, పూవులు బయటి 

వైపున ఎరుపు ఎక్కిన తెల్ల నివి. పొడుగు, లావు కాడలపై నుదయిందును. 

ఈ మొక్కలు మైదానములందు వర్షకాలమునను కొండలపై 'వేసవిలోను పూయును, 
మామూలుగ పెంచు ఇతర జాతులు, గులాబిరంగు పూవుల ఇ. మూంభై లేత 

పాటలపు పూవులు వేసవిని పూయు క్రై. ఫౌవెల్లి, చారల ఆకులుగల క్రై.జై లానికం 
వేసవిని తెల్ల పూవులను పూయు క్రై. లాఖోఫోలియం. 

దీనిని గోలెములలో పెంచవచ్చును, మళ్లలో, కొలను అంచులలో కూడ 

పెంచవచ్చును. ఒక మాదిరి నీడలో నివి బాగుగనే పెరుగును. కొండలపైన, 

మెదానములలోను కూడ పాయలను పఫిబ్రవరి-మార్చిలో నే నాటుదురు. ఆరే 
సమయమున పాత మొక్కులు మరీ ఒత్తుగ అయినచో వాటిని విడదీసి కొత్త 

గోలెములోనికి కూడ మార్చుదురు. మొక్కలను ఎండలోను, తగుమాత్రపు 
నీడలోను పెంచవచ్చును, వీటికి- వెచ్చని తేమగల పరిస్థితులు చాల అనుకూల 
ములు, కొత్త గోలెములోనికి తిరగ నాటకుండ 4-౪ సంవత్సరములు ఒకే గోలె 

మున వీటిని ఉంచవచ్చును, 
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కుంకుమపువ్వు 

(కోకన్ జాతులు 

= వందనము: ఇరిడోనీ 

నౌలభ్రు : మధ్యధరా(పాంతమునుండి నైబుతి ఆసియా 

కుంకుమపువ్వు మనదేశమున కొండలపెన మాత్రమే పెరుగును. ఇందు చాల 

సాధారణమైన జాతి (గ్రోశన్ నదై వన్ కాళ్యీరియానా, కాశ్మీరమున విరివిగాపెంచు 

కుంకుమపువ్వు. మొక్కలు గడ్తినిపోలిన ఆకులకో, సన్నని కాడలపై ఊదా. 

నీలపు గుండ్రని, సుగంధముగల పూవులతో పొట్లిగ పెకుగు మొక్కలు. ఇవి 

శర త్తున సెపిందిరునుండి ఆక్షో బరువరకు పూయును. ఇందు మూడు తరగతులు 

గలవు. అవి శరత్తున పూయునవి ( సెప్టెంబరు-డి సెందిరు, నీత కాలమున 

పూయునవి (డి సెంబరు-ఫి బవర్సి, వసంతమున పూయునవి (మార్చి-ఏపపిల్). 

శరత్పుష్పితములలో ముఖ్యజాతులు, /కో. నదై వోన్ (కుంకుమపువ్వు, ఊఃదా= 

నీలం), (హో. లాంగిల్లోరన్ (నారింజ-ఎకుపు కంఠముగల లవండర్), 

(కో. జీడీయన్ (లేత ఊదా- నీలం), (కో న్ఫీషియానన్ (ఊదా ఈనెలతో తేటు 

నీల) (కో. జొనోటన్ లేక (ళో. కాజ్జియానన్ (లోన నారింజగల లవండర్), 

885 వసంత పుష్పితె జాతులు (కో. ఆరియన్ (నారింజ. పసుపు, టో బెల్లోరెన్ 

(లేత ఊదా, తెలుపు, ధ్యూమవర్తపువారలు, మీగడ తెలుపు బాహ్యముషై నీలి 

చారలు, వెండి తెలుపు, స్వచ్చమైన తెలుపు, సం ర్రౌసాంలోన్ (పసుపు, స్లం, 

నలుపు, కాంశ్యము, లేక తెలుపు, థో. డాల్యావాకన్ పసుపు కంఠంతో గులాబి. 

ఊదా), (కో. ఇం పెరోటో (ఊదా, లేత ఊదా), (కో. అలివియేర్ (ఒత్తు నారింజ 

పసుప్రు, (కో. నియిబారి (లవండరు-నీలం), (ో. స్టైల్లారిన్ (బయట నల్లని 

చారలుగల నారింజపసుపు) (తో. నునియానన్ (బయట మట్టరంగు చారలతో 

పసుపు, (తో. బటోమనినియానన్. (బయట వెండి తెలుపుతో లేత లవండరు 

పసుపు, (కో. వెర్సికలల్ వీష్ట్యరేటబ్ (తెలుపు). పెద్ద డచ్ (క్రోకసులు మార్చి. 

ఏపిలులో పెద్దపెద్ద పూవులు మనోహరమైన రంగులలో పూయును, ఇవి అనేక 

(కోకసు జాతుల నడుమ సంకరములు, ఈ కూటములో ముఖ్యమయిన రకములు, 

జ్ఞాన్ -డ- ఆర్క్ (తెలుపు), ఫ్లవర్ రికార్డ్ (నీలి-ఊదా), కార్తీన్ పార్లో (తెలుపు) 
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లిటిల్ డారిట్ (వెండి. నీలము), న్నీగ్రో బాయ్ (నలుపు-ధ్యూమము), పౌలస్ పాటర్ 
(ముదురు కెంపు-ఊద్యా, పీటర్ పాన్ (తెలుపు, పిక్విక్ (లేత వెండి ఊదాపై 

ముదురు ఊదా చారలు), క్వీన్ అధి ది దూస్ (మృదు లవండరు), రిమెంబెన్స్ 

(లేత ఊదా-గోధుము, సైప్ద్బ్యూటీ (చారల ఊదా), డచ్ యెల్లో మామ్ 

(బింగరు పసిమి). న్ 

క్రోకసు తొ్పెలకు, మళ్ళకు, రాతి తోటలకు తగినది. సహజపరుుటకు, 
దుబ్బులుగా గుల్మపు గుబురులలో పెంచుటకు, పచ్చికలోను, చిన్న చెట్ల (క్రిందను 

ఇది చాల బాగుండును. 

పాయలను 5*1 సెం. లోతుగ 2:6 సెం. ఎడముగ నాటుదురు. శరత్తున 

పూయు రకములను అగస్టు _ సెపైందిరులో నాటుదురు, వసంతమున పూయు 

వాటిని శరత్తున (అక్షోదరు-డి సెందరు) నాటుదురు. నాటిన వెనుక వీటిని ఎలుకలు 

పాడుచేయుట కద్దు, గాన నాటుటకు ముందు పాయలను నీట ఒక నిమిషముంచి, 

పిమ్మట సంధూరమునందు పొర్లి ంచుటగాని, నాటిన స్టలముపై నాఫ్టథీనును 

చల్లుటగాని మంచిది. ఇవి ఎండనుగాని అరనీడనుగాని బాగుగ నెదుగును, పూత 

ముగిసిన వెనుక పాయలను నేలనుండి తీయరాదు. కాని అయిదారేండ్లు గడచి 

దుబ్బు బలిసి చోటు చాలనప్పుడు దుబ్బును విడదీసి తిరిగి నాటవచ్చును, 

నై క్లామెన్ 
నైళ్లావెల్. పెర్ఫికం జై గాంబోయం 

వటుందియ : (వీయ్యులోనీ 

:నౌలభు * మధ్యధర్మ్నాపాంతము 

అతి సామాన్యముగ పెంచు సైక్షామెన్, సై. పెర్సిళం జై గాంలొయం. దీని 

ఆకులు హృదయాకృతిలో, మెత్తని కాడలతో ఆకులపై చక్కని గుర్తులతో 

నుండును. పూవులు ఆకులపైగా పొడుగు నిడుపు కౌడలపై నుండును. పూవుల 

రంగులు పాటలము, ధూమము, ఎరుపు, తెలుపు, అనేక తదితర చాయల లేత 

ఛాయలై యుండును, పూవుల, రేకలు వెనుదిరిగి వెనుకకు గాలికి కొట్టుకొని 
పోయిన సీతాకోక చిలుకల రక్కవలె నుండును. కొన్ని రకములలో రేకలు 
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అంచుగలవి, కుచ్చులు, సన్నగ నీలిన అంచుగలవి, సుగంధముగలవి హూలుం 

డును. సంవర్ణకులు, ముఖ్యముగ హోలండు, బెల్లియం దేశములవారు, సృష్టిం 

చిన వందలాది రకములు గలవు. ముఖ్యమయిన రకములు ఆపిల్ బ్దాసం (పాట 

లము, (క్రింసన్ కింగ్ (ముదురు కెంపు, ఎక్సెల్సియర్ (తెలుపు, (ఫ్మాగంట్ 

జెం (తెలుపు), రాయల్ రోజ్ (ముదురు గులాల్సి, రోజ్ ఆఫ్ త్సేలెన్ డెర్ఫ్ 

(సాల్మన్ పాటలము), స్కార్లెట్ కింగ్ (ఎరుపు. ముద్దపూవుల రకములు 

కూడ గలవు. కాని ఒంటిరేకపూవులే అందముగ నుండును. 

సైక్షామెన్ మెదానములందు తృ ప్ర్తికరముగ పెరుగదు. గాని కొండలపై 

గాజుటిండ్ల లోగాని రక్షిత స్టలములలొ గాని ఎంతో చక్కగ పెరుగును. అయితే, 

ఉత్తర మెదానములలో. ముఖ్యముగా $8రముళు శీతలములు సుదీర ములు ఆయిన 

చోట్ల, అత్యంత మైన జాగరూకతతో సైక్షామెన్ ను పెంచ సాధ్యమగును. మైదాన 

ములం దిది ఒక సంవత్సరము మాత్రమె నిలచును. మొక్కలు వి_త్తనములనుండి 

గాని, గడ్డలనుండిగాని (ప్రవృద్ది చేయవచ్చును. గడ్డలనుండి మొక్కలను పెంచుట 

చాల సులభము. కొండలపై గడ్డలను ఫ్మిబవరిలో నాటవచ్చును. లేదా ఇంటిలోపల 

పూవులు కావలతెనం టే ఆగస్తులో నాటి చిన్న మొక్కలను సెపైందిరులో లోనికి 

తెచ్చిన, డిసెంబరునుండి ఏ(పిలు లేక మే వరకు పూయును. మెడానములలో 

దుంపలను అక్టోబరులో నాటుదురు, గడ్డను సగము మట్టిలోనికి, సగముపైకి 

ఉండునటుల చిన్న తొ'పైలలో (కుండీలలో) నాటుదురు. తొట్టెలో నింపు మిశ్ర 

మున మన్ను, ఇసుక, ఆకుపొల్లు సమపాళ్లలో చేరియుండును. పూత ముగిసిన 

వెనుక నీటివి [క్రమముగా తగ్గించి, జూనులో తొస్తెను లోపలినుండి వెలుపలికి 

తెచ్చి ఆగస్టువరకు చల్లని నీడలో నుంచి, అప్పుడు తిరిగి తొటైలోనికి నాట 

వలెను. వి తనమును సె'పెంబరులోగాని, ఆగస్టునుండి నవంబరు వరకుగాని 

నారు పశ్లెములలో వేసి గాజాఫలకముతోను, కాగితముతోను మొలకలు ఆంకు 

రించువరకు కప్పియుంచవలెను. మార్చి - వ్మీపిలులో మొలకలను విడివిదిగ చిన్న 

తొ్పెలలోనికి మార్చుకొని బాగుగ నీరు పోయవలెను. విత్తనములు వేసినప్పటి 

నుండి 16-18 నెలల తరువాత మొలకలు పూయదొడగును. 
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బాగుగ పెరుగుటకు మొక్కలకు సగము నీడయు, చల్లవి తేమగల పరిస్థితులు 
కావలెను, ఇవి చల్లని తేమగల వాతావరణమున ఉహ్టో_గత 16:6° సెం. దాట 

కున్నచో బాగుగ పెరుగును. నేల నీరింకునదిగా నుండవలెను. మొక్కయొక్క 

దుంప పైభాగము కుళ్లకుండుటకు గోలెములకు నీళ్లు [క్రిందినుండి ఇవ్వవలెను. 

పూమొగ్గలు కనబడగానే, _ద్రవపు ఎరువును కొలదిగ పొటాషుతో సహా నెలకొక 

సారిగా పూవులు విచ్చుకొనువరకు వేసినచో పూత మరింత యగును. 

సెక్ష్ మెను తొగ్తెలకు, విడిపూవులకు _శేషమయినది. కొన్ని దృఢమైన సెక్లా 

మెనులను ఎతైన చెట్ల నీడను కూడ వేయవచ్చును. 

చలికోర్చు సైక్షామెనులు కొండలపై బాగుగ వచ్చును, ఇందు వేసవి, శరత్తుల 

పూయు జాతులు చేరియున్నవి, అవి సై. ఆ(కానం (లేత పాటలము), సై. నీలి 
నియం (లేత పాటలము, సై. యూరొపేయం (కెంపు), సై. నయాపాలిబానం 

(గులాబి-పాటలము, లేక తెలుపు. శర వసంతమున పూయు జాతులు సై. ఆట్ 

శనై) (సింధూర-గులాలి, లేక తెలుపు, సై. వం (బచ్చలి పండు), సై. హైయ 
వేల్ (సింధూరము), సై. లిబనోటోకోొం (పాటలము), సె. రివొండ్ ౨ (ముదురు 

సింధూర -వాటలము). 

డావ్లాయా వోరియాబిలిన్ 

కయుంబయు ; కొంపానిఅే 

గలల్ర న మెక్సికో 

దాహియాకు, లిన్నే శిష్యుడయిన స్వీడన్ వృక్ష శాస్త్రజ్ఞుడు డా. ఆం[డియాప్ 

దాహ్హ్ గౌరవార్థముగ ఆ పేరు పెట్టిరి. మెక్సికోనుండి మా(డ్రిడ్ (స్పెయిన్ఫు కు 

మొదటిసారిగ 1789 లో ప్రవేశ పెట్టబడెను. పిమ్మట స్పెయిన్ నుండి ఇంగ్లండు 

నకు 1798 లోను, తరువాత ఇతర యూరపు దేశములకును (ప్రాకినది. నేటి 

దాహయా రకములు అనేక దా యా జాతులు రకములు=-ముఖ్యముగ దా. ఇంవీరి 

యాలిన్, దా. కాక్తీబియో, దా. జొలెసె, దా. మెరెల నడుమ నెరపిన సంప 
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ర్క-ముల వలన ఉదయించినవి. కొ_త్తరకములా చాలవరకు, వేర్వేరు రకముల 
నడుమ సంపర్కములు, ఎంపుడు ద్వారాను (ప్రకృతిలో సంభవించు హఠాత్పరి 

వర్తనముల ద్వారాను ఉదయించినవి. 

మొక్కల ఎత్తు 30-5 సెం. నుండి 150-180 సెం. వరకు రకములను బట్టి 

యుండును. ఆకులు గుం శ దేలి స్వల్పముగ దంతురమె కణుపులవద్ద ఎదురెదురుగ 

పుట్టును. దాహ్హియాలోని విభిన్నరకములు, పూల ఆకారపరిమాణములపై ఆధార 

పడి 11 స్పష్టమైన తరగతులుగ విభజింపదిడినవి. 

l. 

తక 

ఒంటిరేకపూల దాహైయాలు: పూవులు 10:2 సెం. లేక అంతకు 

తక్కువ వెడల్పు, మధ్య బొడు చుటు ఒక్క వరుస రేకలు, ఈ తరగతిలో 
య వై 

చేరి గుండ్రని కొనలు, ఒక దానిపై నొకటి ఎక్కియుండు రేకలుగల 
షో సింగ్ల్స్న్ను, కొనలు మొనదేలి, అంతగా నొకదానిపై నొకటి పడని 

రేకలుగల సింగ్ ల్స్ గలవు, “లీబెన్ స్వెర్డ్", కోల్! *(ఫాంసెస్”, 

- నక్షత దాహ్తాయాలు : రెండు మూడు వరుసల సూది మొన రేకలతో 
గిన్నె ఆకారము గల పూవులు Ee సార్.” 

. ఆనిమోన్ పూవుల డా వాయాళతు: గొట్టపు రేకలతో గూడిన బొడ్డు 

ఉబ్బియుండును. దానిచుట్టును, బద్ద రేకలు ఉండును, "కామెట్”. 

. కాలరెట్ దాహ్రియాలు : పూవులు 10:2 సెం. గాని అంతకు మించి 

గాని వెడల్పు, ఒక్క వరుస బద్దరేకలు గాక మధ్య బొడ్డుచుట్లు పొట్టి బద్ద 

రేకల వలయమొకటి కూడ ఉండును. “ఆరియొలై న్”, “సన్ టాన్”, 

“లేడీ (పెండి ”, “గెర్రింగ్స్ ఎలైట్”, “స్కార్లెట్ క్వీన్”. 

= పెయోనీ-హూవుల దాహియాలు : బద్ద రేకలు రెండు మూడు వరుస 
య 

లును, మధ్యను బొడ్డును ఉండును. పూవు సైజును ఐట్రి ఇందు పెద్దవి 
(178 సెం, మించి, మధ్యవి (12-7 _ 17:8 సెం, చిన్నవి 

(127 సెం. వరకు మూడు తరగతులు “బిషప్ ఆఫ్ లాండఫ్”, 

- అలంకార దాహియాలు: పూర్తి ముద్దపూవులు, అన్నీ దిద్ద రేకలే = 

బొడ్డు సాధారణముగా నుండదు. సైజానుదిట్లి దీవిలో కూడ పెద్దవి 
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(20-8 సెం. పైబడి, నడిపివి (15*2 - 20-9 సెం), చిన్నవి (10-2.- 
16:2 సెం.) బుల్లి వి (10-1 సెం, వరకు గలవు. 

పెద్దవి = (కాయెడన్ మాస్టర్పీస్, లిబిరేటర్, పీటర్ రాంసే 

మొదలగునవి, 

నోథివిబి |: బిల్లెగోస్ గోరీ, క్ ఆర్క్ దొ (టయంఫ్, హౌస్ ఆఫ్ 

ఆరంజ్ మొదలగునవి, 

బిన్నబి + బర్మాస్, చె నీస్, లాంటర్న్, ఎడింబర్స్ , మేరీ రిచార్డ్ 

మొదలగునవి. 

జుల్లిబి 4 ఆ రేబియన్ నై ట్, డోరిఫ్ డ్యూక్. న్యూబై, చేజ్ అవే 

మొదలగునవి, 

7. డబుల్ షో, ఫాన్సీ దాహాయాలు : పూర్తి ముద్ద గోళపు పూవులు, 

10:2 సెం, పైబడి వెడల్పు, లోపలి రేకలు వెలుపలి వాటికంటె చిన్నవి, 
లో దిరిగిన అంచులవి, మొనదేలని నోరు? "మోడల్, *రోండ్ కాప్”, 

“స్తాండర్డ్”, “మెర్లి న్", గ్లోయిర్ దొ లాయిన్” మొదలగునవి. 

ర. శూఠివన్ దాహీయాలు: పె తరగతి పూలవంటివే కాని చిన్నవి. 

వీటిలోనే పెద్దవి (7:6 - 10:2 సెం, నడిపివి (5*1 - 7:6 సెం, 

చిన్నవి (6:1 సెం. వరకు, అని మూడు తరగతులు. 

పెద్దవి = ఆస్కోగ్, జీన్ లిస్టర్, నెల్లీ బిర్చ్ మొదలగునవి. 

నజీవీఎ = షామ్యా, లోనీ, గోల్ఫ్ బాల్, లియో, లిటిల్ డేవిడ్ 

మొదలగునవి. 

చిన్నవి = డోరియా, డయానా (గిగొరీ, రోండా, యెల్లో జెం, 

గ్లో, రోసియా మొదలగునవి. 

9. జెముడు దాహ్లాయాలు : బొడ్డులేని పూర్తి ముద్దపూవులు, బద్ద రేకలు 

మొనగలవి, కొలదిగ వెనుతిరిగినవి, లేక లో తిరిగినవి, లేక నూటివి, 

నక్షతాకారము గలవి. పెరవి (20:8 సెం, వైదిడి), మధ్యవి (15-2 ష్ణ 
(a) 
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20:3 సెం), చిన్నవి (10 "22 15=2 సెం, బుల్లి వి (10:2 సెం. వరకు), 

అని విభజింపవచ్చును. 

పెద్ద -: ఆల్బర్డ్, ఓగే, ఆరబ్ క్వీన్, రోడియా, ది కలొనెల్ 

మొదలగునవి. 

మధ్యూబి + కార్నివల్, ఎక్తిప్స్, గైడింగ్ సార్, పోలార్ బ్యూటీ 

గ్లాడీస్, మొదలగునవి. 

బిన్నవి = ఛీరియో డోరిస్ డే, (గేస్, (పిఫరెన్స్, పినకిల్ మొ. 

బుల్లిబి : ఆండీస్ ఆరెంజ్, లిటిల్ మెర్మెయిడ్ , లప్రీ లుకర్, 

పింకాట్, పిరూవెట్, మొదలగునవి. 

10. వివిధ దాహియాలు — పూవులు పైన వర్షింపదిడిన వాటికం టె 

వేరుగ నుండును, 

జిరాఫి_ముద్ద, ఆర్కిడువంటి పూవులు, డిస్నేలాంద్ = చిన్నపూవులు, 

దండిగ చుక్కలు చారలుగలవి. 

Il. పొట్టి మడి దాహియాలు--- పొట్టి, 90-61 సెం. ఎత్తు, ఒంటి 

రేక లేక ముద్దపూవులు, చిన్నవి, అందమైనవి, జెముడు, ఆనిమోన్, 

దిల్లిరకములు గలవు, 

&ంటోరేకలు + 

అలంకారల్రులి = 

వాముడు + 

ఆఅశివూన్ : 

DO) 
Or) 

కోల్స్ నెస్ జెం.. నార్తరన్ గోల్డ్, మో 

మౌరీన్ కై టన్, పార్క్ బ్యూటీ, రోధసే కాసిల్ మొ. 
కా 

(ఫాంక్ సోబెన్, స్పెక్టాక్యులర్ , మిడ్జెట్. pu 

బె డ్స్ మెయిడ్, హానీ. 
ఆజా 

* టాప్ మిక్స్, అన్విన్స్ డ్వార్ఫ్ హెటిడ్స్. 

ఉవయోగములు---దాప్తాయా విడిపూవులకు, గోలెములకు, మళ్లకు, ఏకర్తు, 

కలగలుపుటంచులకు, తగినది. దీనిని గుబురులలోకూడ, ముఖ్యముగ కొత్తగ 

వాటిన వాటియందు, చోటును వింపుటకు, వన్నెనిచ్చుటకు పెంచవచ్చును. 
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(ఏ వోర్డి నము---మొక్కలు దుంపలు, కొన కొండ ఖండములు, వి త్తనముల 

నుండి (ప్రవర్దనము చేయబడును. 

విత్తనములు = వి త్రనమునుండి (ప్రవర్ణనమైన రకములు న్వచృముగ నుండవు. 

ఇది (ప్రత్యేకించి ముద్దపూవుల రకములందు కానవచ్చును. వీటిని వీజములనుండి 
పెంచినపుడు అరముద్ద, ఒంటిరేకపువ్వులు అధికళాతము ఉదయించుపేగాక, 

ఏ రెండు మొక్కలును ఒక్కపోలిక నుండవు. కాని, పొట్రిమడి దాహ్హాయాలు, 

ఒంటి రేకవి బీజములనుండియే పెంచుచున్నారు. వి త్తనములను ఉత్తర మైదా 

నములంమ సెప్టెంబరు.అక్షోదిరులోను, బెంగుళూరు, పరిసర .ప్రాంతములందు 

మే లోను సెపైంబరులోను, కొండలపై మార్చి-ఎపిలాలోను పోసి, మరియొక 

నెలకు మళ్ల లోనికి తొ్తెలలోనికి మార్చి నాటుదురు. 

దుంవలు + ముద్దవి, జెముడు, పాంపాన్, తదితర రకములును దుంపలనుండి 

గాని కాండ ఖండములనుండిగాని (పవర్ద్హనమగును. దుంపలను ఉత్తర మైదాన 

ములలో జూన్ చివరను, ఉత్తర పర్వతములపై మార్చి-ఏపిలులోను నాటు 

దురు. రకమునుదిట్రి మొక్క మూలమున మూడుగాని, ఎక్కు_వగాని దుంప 

లుండును. వాటిని నాటుటకుముందు విడదీయుదురు. దుంపలను పదునై నక త్తితో 

గాని బ్లేడుతోగాని, (ప్రతి దుంపకు మొలకెత్తుటకు ఒక్క_తున “గన్ను” ఉండు 

నట్లుగ, కోయవచ్చును. దుంపపై “కన్నులు మొక్క ఉండువైపున తలపై 

నుండును. దుంపలను 15*2 సెం. లోతుగ, పొడుగు, నడిపొడుగు, పొట్టి 

రకములను (క్రమముగ 90, 75, 45 సెం. ఎడముగ నాటుదురు. దుంపలు 

జూలైలో వర్షకాలము (ప్రవేశించిన వెనుక మొలకెత్తును. దుంపలనుండి పెంచిన 

మొక్కలు ఉత్తర మెదానములలో నవందిరు=డి సెంబరులో పూత నారంభింపగా, 

బెంగుళూరు చుట్లుపట్ల మేలో నాటినవి జూలై ఆగస్టులో పూయును. 

ఖంఉ ములు = దుంపలు మొలకెత్తి, వాటి తలలనుండి వచ్చిన కాండములు 

10-2.15*2 సెం. పొడుగు ఎదిగిన వెనుక వీటినుండి కొ త్తమొక్క_లను పెంచు 

టకు చిన్న కొన ఖండములను తీసుకొనవచ్చును. ఖండములను తీసుకొన్న తరు 

వాత మరల వచ్చు కాడలనుండి ఆప్పుడప్పుడు జూలై నుండి సెపైెంబరువరకు 

ఇండములను తీసుకొమచుండవచ్చును, కాడను దుంపకు పెనగల మొదటి 
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కణుపునకు పెగా పదునైన బ్లేడుతో కోయవలెను. ఖండము సుమారు 7:6. 

10-2 సెం. పొడుగున, లోన గుల్లగ నుండక గట్టిగ నుండవలెను. క్రింది 

ఆకులను తీపివేసి, కోపిన మొదలును “"సె5డిక్సు బి” వంటి వేరు తొడిగించు 

హార్మోనులో ముంచి, గండ్రయిసుక ఆప కుళ్లిన మట్రి మిశ్రముగాని, కేవలము 

ఇసుక లేక వెర్మిక్యులై టుగాని నింపిన తొప్రెలలో నాటవలెను. 8 సెం. తొపె 
(పక్క లంట 4, 5 ఖండములను ఉంచుదురు. ఖండమును గుచ్చిన వెనుక మట్టిని 

అదిమి నీరు పోయవలెను. ఖండములను వేరు తొడగువరకు కేమగల చోటున 

నుంచవలెను గావి నీరుచచ్చు సోకకుండుటకై ఆతిగా నీరు పోయరాదు. రెండు 

మూడు వారములకు ఖండములకు వేళ్లు పుట్టిన తరువాత వాటిని విడివిడిగా 7:6 సెం. 

తొప్పెలలో సమపాళ్లుగ కలిపిన మన్ను, ఇసుక, ఆకుపొల్లు మిశములో నాట 

వలెను. ఉత్తర మైదానములలో వీటిని అక్షోబరులో మళ్లలోగాని, ఒక్కొక్కటిగా 

25-00 సెం. తొస్పైలలోగాని నాటుదురు. కొండలపై దుంపలను గాజుటిండ్లలో 

చలికాలపు చివరను (డిసెంబరు-జనవరి) మొలకె_త్తించి ఖండములను వాటినుండి 

కోయవచ్చును. వేరు తొడగిన మొక్కలను వెలుపల మళ్లలో నాటుటకు మార్చి. 
ఏ(పిలులో లేపవచ్చును. ఖండములనుండి పెంచిన మొక్కలు దుంపలనుండి 

వచ్చిన వాటికంది రెండు నాలుగు వారము లాలస్యముగ పూయును, 

సేద్యము : ఖండములనుండి వచ్చిన మొక్కలను దుంపలనుండి వచ్చిన వాటి 

వలెనే సేద్యము చేయుదురు. మొక్కలు సుమారు 15+2.20*8 సెం. ఎత్తు అయిన 

తరువాత _పక్కకొమ్మలు వచ్చి గుబురుకొనుటకు కొనలు గిల్లవలెను. విత్త 

నములనుండి వచ్చిన మొక్క_లనుకూడ ఇ్తే కొనలు (తుంచుదురు. సాధారణ 

ముగ తరువాత మొలకకు ఆధారముగ నుండుటకై దుంస (పక్కగ నొక వెదు 

రును గుచ్చుదురు. దుంపలనుగాని, చిన్నమొక్కలనుగాని నాటుటకు ముందు 

నేలను బాగుగ తయారుచేసి దండిగ పశువుల ఎరువును లేక కంపోస్టును, 

చ. మీ. కు 114 (గాముల ఎముకలపొడిని వేయుదురు, 

శీటోపోత : దాహ్రియాలకు మరీ తరుచుగ కొలది నిటిని చిలకరించుటకం టె, 

వ్యవధి ఎక్కువగ పుష్క_లముగ తడుపుట ఆవశ్యకము. కాని నీరు నిలుచుట 

మొక్కలకు కేమముకాదు. 



100 ఉద్యాన పుష్పములు 

ఆవోరము : సామాన్యముగ నాటునపుడు పళువుల ఎరువును వేసిన తరువాత 
తిరిగి జీవజ ఎరువులను వేయుట ఆవసరముండదు. కాని స్వల్పముగ ఆకు 

పొల్లును గాని పశువుల ఎరువునుగాని మొక్క ఎదిగినతరువాత వేయుట మంచి 

ఫలితములనే ఇచ్చును. బీద నేలలో పరిపూర్ణ సారదములను వేయుట మంచిది. 

కాని తరుచుగను దండిగను నత్రజని ఎరువులను సారదములను వేయుటవలన 
దుంపల నిలువ శక్తి తగ్గుటచేతను, పూవుల నాణ్యత తగ్గుటచేతను మానుట 

మంచిది. 

ఆధారము : చిన్నకొమ్మలను మెత్తన్నితాటితో దగ్గరగా నాటిన వెదురుకు చేర్చి 
కట్టవలెను. ముడిని వదులుగ వేసినచో కొమ్మలు లావెక్కుట కవకాశమొనగును. 

మెగ్గగిలుట = పెద్దనాణ్యమయిన పూవులు కావలెనం టే ఇది ఆవశ్యకము. 

సాధారణముగ ఒకొక్కచోట మూడేసి మొగ్గలుండును. ఇందు తల మొగ్గ 

యనబడు మధ్యదానిని పూయనిచ్చి మిగిలిన రెండు మొగ్గలను గిల్లి వేయుదురు. 
ఒక వేళ తలమొగ్గ దెబ్బతినిగాని పూర్తిగ తెరుచుకొననట్లు ఉండిన, దానిని తీసివేసి 

(పక్క 'మొగ్గలలో నొకదానిని ఉండని త్తురు, పూవు(కిందనున్న ఒకటి రెండు 

కొమ్మలనుగూడ తీసివేయుటవలన పెర్షపూవులు దృఢమైన పొడుగుకాడలపై 
వచ్చును. [కింది కొమ్మలను వరుసగ పూవులు పూయుదుండుటకు ఉంచవచ్చును. 

దుంవల నౌత్తుట: ఉత్తర మైదానములలో పూత ఫిబ్రవరి మార్చిలో ముగిపిన 

వెనుక మొక్కల కాడలను నేలకు 15-2-2298 సెం. పైగా కోసివేయుదురు. 
దుంపల నప్పుడు తలలకు గాయము తగులకుండ జాగ త్తగ “హస్తముతో” ఎత్తు 
దురు. ఎత్తిన దుంపలను వేసవిలో తిరిగి జూన్లో నాటువరకు దాచియుంతురు. 

ఉత్తరపు కొండలపై దుంపలను అక్టో బరు.నవందిరులలో ఎత్తుదురు. . 

దుంవలను దాచుట + దుంపలను చల్లని గదిలో పరచిన ఇసుకలోగాని, షెల్బు 

లపైగాని యుంచనచ్చును. కాని అంతకుముందు వాటిపై రగ డి.డి.టి లేక 

వి. హెచ్. సిని, గంధకపుపొడివి, కీటక 0లీంధహరణమునకై. కొలదిగ చల్లా 

దురు, దుంపలను వేడికి ఎండనీయక అపుడపుడు వాడు జూపినపుడెల్ల నీటిని 

చల్లుచుండవలెను. తక్కువ వేడిమి (4:4°-7-2° సెం), నిరాటంకమైన గాలి 
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తిరుగుడు, తక్కువ తేమ సరిగ దుంపల నుంచుటకు ఆవశ్యకము. మొక్కలు 
గోలెములలో నుండినచో, వెనుకకు కోసిన తరువాత వాటి నందే యుండనిచ్చి 

నీడకు తరలింసవచ్చును. దుంపలు ఎండి వాడకుండ ఆపుడపుడు నీరు చిలకరించ 

వలెను, 

తొ ల్రైడుంవలు : పైన జెప్పినటుల వేరుతొడగిన ఖండములను మళ్లలో పూయ 
వలసినచోట నాటుదురు. ఒక్కొక్కప్పుడు ఆలస్యముగ పెట్టిన అదనపు అండ 

ములు తొట్రైలలో వదిలివేయగా. పూయక, చిన్న చిన్న దుంపలను వేయును, 

వీటిని తొ ప్పెదుంపలందురు. తరుచుగ కొనలను (తుంచి ఈ మొక్కల పెరకువ 

నెప్పుడును నిరోధింతురు. ఈ చిన్నదుంపలు కొత్తమొక్కలను పెంచుటకు 

అక్యంతోపయు కములు, ఇవి పెద్ద దుంపలనుండి వచ్చిన మొలకల పూవులంతటి 

నాణ్యమైన పూలనే పూయును. 

విదులు. కీటకములు; మామూలుగ వచ్చు జబ్బులు చారలవైరసు, బూడిద 

తెగులు, వైరసు తగిలిన మొక్కలను వెంటనే పీకి నాశనము చేయవలెను, 

వైరసులేని దుంపలను ఖండములనే ఉపయోగించవలెను. గంధకము చల్లుటచే 

బూడిద తెగులు అదుపులోనికి వచ్చును, 

కీటక చీడలు ఎఫిడ్స్ (పేను), (ధ్రిప్స్ (ఈపె) గొంగళీపురుగులు. పేలు 

మాలాధయాన్ లేక బాసుడిన్ చల్లుటవలనను, ఈపె డి. డి. టి వలనను నివారణ 

యగును. గొంగళీపురుగులుకూడ డి. డి. టివి పొడిగగాని, (ద్రవముగాగాని, 

చిమ్ముటచే అదుపులోనికి వచ్చును, 

యుఖారిన్ 

యుఖ్లారిన్ అవైవానికా (యు, (గౌంజిఖో రా) 

తయుంఖయు : అమురిలిగోనీ 

"లల కొలంబియా 

ఈ మనోహరమగు దుంపమొక్క 80-45 సెం. ఎత్తు పెద కోల ఆకులు 
45 సెం. పొడుగువి, ముదురు ఆకుపచ్చని రంగువి గలది. పూవులు పెద్దవి 
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(7-8 సెం. వెడల్పు), మైవపు తెలుపు, తీయని వాసనగలవి ఒకొక్క 

పొడుగు కాడకు 5-7 పూవులుగల గుత్తిగ నుండును. వీటి పూవులు క్రైనం 
పూవులకం బె చిన్నవి. పూత చలికాలమున వచ్చును, 

యుఖారిస్ ను తొట్టెలలో, అంచులలో పెంచవచ్చును. ఇది ఇంటిలో పెరుగు 

మొక్కగాను, విడిపూవులకునుకూడ పనికివచ్చును. 

పాయలను మైదానములందు అక్టోబరులో నాటవచ్చును, ఇది కొండలపై 

కంచె మెదానములందే బాగుగ వచ్చును. కొండలపై దీనిని గాజుటింట పెంచుట 

మంచిది. దీనికి వెచ్చవి తేమ కావలెను. కొంత నీడపడేచోటు కావలెను, మొక్క 

లకు దండిగ నీరును, సారవంతమగు నేలయు కావలెను. వీటిని తరుచుగ తిరగ 

నాట పనిలేదు. 

ఎరిమ్యూరన్ 

బరిమ్యూలన్ పామాలై కన్ 

తటుంవియు : లిలియేనీ 

నాలు * భారత దేశము 

ఎరిమ్యూరస్ దుంపవేళ్లగల బహువార్షికము. ఎ. హిమాలై కన్ అను జాతి 

మనదేశమున పామాలయములయందు నెలవు కొన్నది. దీని ఇతర స్టావరములు 

టర్కిసాన్, సెలీరియా. పెర్షియావంటి దక్షిణ ఆసియాదేశములు, ఇది కొండ 

లందు మాత్రమె ఎక్కి వచ్చును. చాలా పొడుగె న కత్తులవంటి మూలమును౦డీ 

సూటిగవచ్చు ఆకులతో 1-80-210 మీ. ఎత్తుగల హుందాగల మొక్కయిది, 

నక్షత్రములవంటి తెల్లని చిన్న (2-5 సెం) పూవులను ఆకులులేని కాడపె 

ఎంతో పొడవు (90-120 సెం.) కంకిపై అద్దినట్లు ధరించు నీ మొక్క, 

సామాన్యముగ పెంచు ఇతర జాతులు, గులాబి-పాటలము, తేలు పసుపు పూవు 

లను పూయు ఎ. రొబిన్లన్, పొట్టిగ నెదుగు ఎ. జుంగంై. నత్తపాటలపు పూవుల 

పొడుగు జాతి ఎ. ఎ౮వానీ కూడా (ప్రసిద్ధమయిన దే. షెల్ ఫోర్ట్ సంకరములలో 

మీగడ, వసిమి, అ(పికాట్, పాటలము, నారింజ రంగుల $90 సెం. పొడుగు 
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కంకులున్ను, ట్యూదిర్ జెని సంకరములలో ఇవే రంగులలో ఇంకా దిరువుపొడుగు 

(2-40.8=0 మీ) కంకులున్ను ఉండును. 

చీని సాలీడువంటి దుంపలను కొండలపై ఆగస్టునుండి నవందిరువరకు, 

45 సెం. దూరమున ఎక్కువలోతుగ కాకుండ నాటవచ్చును. మార్చిలోకూడ నాట 

వచ్చును. పూత వేసవిని మే_జూన్ లలో. మొక్కలకు నీరు ఇంకు, సారము " 

గల నేలయు చల్లదనమును కావలెను. ఒకసారి నాటిన వెనుక వీటిని కదిలించరు. 

సుమారు అయిదేళ్ల యిన తరువాత వేళ్లను కుళ్లగించి విడదీయుదురు. చలికాల 

మున దుంపల తలభాగమునకు రక్షణ కావలసియండును. ఇసుకగాని, చివికిన 

ఆకుమన్నునుగాని కప్పుట మంచిది. 

ఎరిమ్యూరస్ గుల్మపు గుబురులో పెంచుటకు, కలగలుపు అంచులలో, వెనుక 

వన్నెగ, విడిపూవులకు సాటిలేనిది. 

(ఫీసియా 

(శీనియా లాలా 
కుకుంవిమయము : ఇరిడౌనీ 

నౌలభ్రు = దక్షిణ ఆఫికొ 

నేటి పెదపూవుల (ఫ్రీసియా రకములన్నియు అనేక జాతుల, ముఖ్యముగా 

(లీ. రి(ఫాక్టా, (వీ. ఆర్క్రాస్టాంగై , తదితరముల నడుమ నెరపిన సంపర్క_ముల 

వలన లభించిన సంకరములే. ఈ మొక్కలు 80 సెం. ఎత్తుగ నున్నని పొడవు 
ఆకులతోనుండును. పూవులు బాకాలవల పొడుగు కాడలిపై కంకులుగా (పదిల 

గందము కలిగియుండును. పూలరంగులు తెలుపు, మీగడ, పసుపు, నారింజ, 

పాటలము, ఎరుపు, వంగపూవు, కాంశ రము, సీలికంగుల పెప్క చాయల తేటు 

రంగులు. (ఫిసియాలు ఇంద ధనుస్తువళలె కలగలుపు రంగులలో లభ్యమగును. 

కాని వేరు వేరు రంగుల రకములుకూశ గలవు; ఏవనగా, బట్టర్ కప్ (పింరోజ్ 

పసుపు నారింజ ఛాయ, బ్లూ బానర్ (ఆకాశ నీలము, తెల్లని కంఠము), గోల్డ్ కోస్ట్ 

(ముదురు నారింజ పసుపు, మార్గరెట్ (ధూమము) పింక్ జయంట్ (పాటలము, 

వెండి తెలుపు కంఠము), రేనాల్డ్స్ గోల్లెన్ యెల్లో (ముదురు బంగరు పసుప్ప, 
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నెసైర్ (నీలము), వైట్ స్వాన్ (తెలుపు, అనేక ఇతరములు, ముద్దపూల 

మీగడ తెలుపు సుగంధ (ఫ్రీసియాకూడ యొకటి గలదు. 
(ఫీసియా మళ్లలో, తొచ్తెలలో, పశళ్లెములలో పెంచుటకు తగినది. తరుచుగ 

ఇంటిలోపలను, విడిపూవులకును కూడ దీనిని పెంచుదురు, పూల కంకులను 

వాటిపై మొదటి పూవు విచ్చగనే కోయవలెను. పిదప నీటిలో నుంచిన మిగిలి 
నవి విచ్చి చాలకౌలము ఉండును. 

గోలెములలో పెంచుటకు మిశ్రమున రెండు పాళ్ల మన్ను, ఒక పాలు ఆకు 

పొల్లు, ఒకపాలు పశువుల ఎరువు కలియును. మన్ను రేగటి పాలదైన, నీరు 
బాగుగ ఇంకుటకై గండ ఇనుకను ఒకింత చేర్చుట లాభదాయకము. 15. సెం. 
తొన్పైలో, 2-5 నెం. లోతున 8-8 కొమ్మలను నాటనగును, తొస్తెలను నీడ 

నుంచి మొక్కలు పుటకరించువరకు కొలవగ నీరిచ్చి పిమ్మట పెంచవచ్చును. 
నాటులు మైదానములందు అక్షోబరులోను, కొండలపై ఆగస్టునుండి నవందిరు 

వరకును జరుగును. నాటిన తరువాత 12 నెలలకు పూతవచ్చుట సామాన్యము. 

మైదానములం దివి ఫిద్రివరి-మార్చిలో పూయును. కొండలపై ఈ మొక్కలకు 

మంచునుండి, అతి చలినుండి రక్షణ అవసరము గనుక వీటిని గాజుటింటిలో 

గాని, ఇంటిలోగాని 10°_15-6° సెం. ఉష్ణోగతలో పెంచుట మంచిది. పూత 

ఆరువారము లుండును. వరుసగ (క్రమవ్యవధులలో వేసి పూతకాలమును వి స్ఫృ 
తము చేయవచ్చును. (ఫీసియాను బీజములనుండి కూడ పెంచవచ్చును గాని, 
సేరుగన్న రకములకు పెంచుటకు కొమ్మలే (శ్రేష్టము. మొక్కలు పొడియైనచోట 
ఎండతగులు చోట్ల చక్కగ నెదుగును. మంచిపూత రావలెనన్న, అతిగ నీరు 

పోయుట నాపి నేలను పొడిగ నుంచవలెను, పూసెడికాలమున పక్షమున కొక 

తూరి ద్రవపు అెరువును వేయుటచే మంచి ఫలితము లభించును. కొన్ళు వాలి 
వంకరటింకరగా నెదుగు న్వభావముగలవగుటచే వాటికి (ప్రాపునీయపలిను. పూత 
అయిన తరువాత ఆకులు ఎండువరకు నీటిని నిలిపివేసి, తొ్చెలను నీడకు తర 
లించి మరల నాటువరకు అచ్చట నుంచవలెను. 
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(పుటిల్లేరియా 

(చి లోల్లోరియా ఇందీరియోలిన్ 

వయుంబయు * లిలియేనీ 

నాలళ = యూరపు, ఆసియా, ఉత్తర ఆమెరికా. 

ఫిటిల్లే రియా కొండలపై మాత్రమే చక్కగ నెదుగును. మొక్కలు కణుపును 

చుట్టుకొను సన్నని ఆకులుగల (పొడవు 90-105 సెం) మొక్కలు. దీవి వేలాడు 

ఘంటాకారపు పూవులు గుండ్రని గుత్తులుగ 61-90 సెం. పొడవుగల, నన్నని 

ఆకుల గుచ్చముచే పరివృతమైన దిలమైన కాడలపై వహించబడియండును. 

పూవులు పసుపు, నారింజ, ఇటుక ఎరుపు లేక రాగి ఎరుపు రంగులలో దుర్వాసన 

కలిగియుండును. 

(ఫిటిల్లే రియాలు సాధారణముగ మళ్ళలో, ఆంచులలో, రాతి తోటలలో, 

వెనుక వన్నెగ పెంచబకుచున్న వి. ఇది సహజ పరుచుబకును, విడిపూలకుకూడ 

తగినది. | 
పాయలు శర త్తున (ఆగస్టునుండి నవంబరు నాటుదురు. వాటిని 15*2. 

20-3 సెం. లోతుగ 80*5 సెం. ఎడముగ నాటుదురు. ఈ మొక్కలు అసం 

పూర్ణఛాయలో, సారము, తేమగల, జీవజ పదార్థము విశేషముగల నేలలలో 

బాగుగ పెరుగును. ఇవి చాల ఏండ్లు అదేచోట పెరుగుటచే సాధారణముగ దీనిని 

కదిలించరు. 

జెర్చీరా 

వెర్చీరా కోమానియి 

తడుంఖయ : కొంవొన ఖీ 

నాలఛభు =: దకీణ ఆ(ఫికౌ 

ఇది కొండలపైనను మైదానములందునుకూడ చక్కగ పెరుగు దిహువార్షిక 
మృదుకాండకము. మొక్కలు 80-45 సెం. ఎత్తు. 15*2 సెం, పొడుగు, వెడ 

లుగ, లోతుగ చీలిన ఆకులు మొక్క మొదటినుండి గుచ్చముగ నుదయించును 

పూవులు 12*7.16*2 పెం. వెడల్పున డైసీలవలే ఒంటిరేకగగాని ముద్దగగావి 
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సన్నని రేకలతో సన్నని పొడుగు ఆకులేవి కాడలపె నుండును. పూవులు తెలుపు, 

మీగడ, దద్చి పసుపు, నారింజ, ఇటుక ఎరుపు, ఎరుపు, పాటలము, సాల్మిన్, 

తోపు, మట్టిఎరుపు, తదితర చాయలలో నుండును. ఒంటిరేకవి, ముద్దవికూడ 

ఆందమైన రకమువే. చాల ముద్దరకములు రెండురంగులవి. 

జెర్చీరా మళ్లకు, అంచులకు, తొ్పెలకు, రాతి తోటలకు, విడిపూవులకు 

(పశ స్తమెనది. కోపిన పూవులు నీటిలో నుంచిన యెడల చాల కాలముండును. 

మొక్క_లను గింజలనుండి, దుబ్బులను వీల్చియు ప్రవర్షనము చేయవచ్చును. 

విత్తనములు జూన్లో పోసి, మొలకలను రెండాకుల దశలో మున్నాటుదురు. 

ఒకటిన్నర నెల తరువాత మొలకలను 15 సెం. తొ్పెలలోనికిమార్చి, సెపైందరు_ 
అక్షోదిరులో మళ్లలో నాటుదురు. పాత మొక్కల దుబ్బులను వసంతమున చీల్చి 

విడివిడిగ 15 సెం. తొస్రైలలో తేలిక మన్నులో నాటి పిదప 1._1శే నెలలకు 

మరింత సారముగల నేలలలో నాటుదురు. ఈ మొక్కలు నీకు బాగుగ వింకు 

సత్తువగల నేలలలో ఎండతగిలినచోట చక్కగ నెదుగును. చలికాలము, వసం 

తములంతయు నివి పూయుదునే యుండును, వీటికి పుష్క_లముగ ఎరువు, ఆకు 

పొల్లు లేక చిలికిన జీవజపదార్థము బాగుగ. పెరిగి పూయుటకు కావలెను. కొండ 

లపై ఆర్పీరా వేసవిని పూయును. నారుపోయుట, దుబ్బుల చీల్చుట వనంత మున 

జరుగును. 

గ్లాడియోలసు 

గోడీయోలన్ 

క్ట కుటుంబము = ఇరిడోనీ 

నాలళ * దకీణ ఆఫికౌ. 

ఘనరూపముగల గంభీర మైన పూలగుచ్చములతో, కన్నులు మిరుమిట్లుగొలుపు 
రంగులతో, మనోహర ఆకృతులతో. వివిధ పరిమాణములలో, చిరకాలము 

వాడకయుండు గ్లాడియోలసులు వనమునను గృహముననుకూడ అలంకార మునకు 

సాటిలేనివి. దక్షిణాఫ్రికాలో దాని నెలవునుండి బహుశః పురాతన (గీకుకాలమున 

దీనిని పెంచుటకు తెచ్చియుండవచ్చును. దీని (క్రమబద్ధమైన అభివృద్ది, దక 
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ణాఫికాలో విక్టోరియా జలపాతమువద్ద వన్యముగ పెరుగుచున్న (ప్రిమ్యులినస్ 

గ్లాడియోలనులు (గ్లాజీయోలన్ (వమ్యూలినన్న) కానవచ్చిన తరువాత ఈ శతాబ్దా 

రంభముననే ఆరంభమయినది. (ప్రిమ్యులినసును, మరికొన్ని గ్గా. లై జాంటోనన్, 

గ్లౌం వ్లేబ్రానినన్, గా ఠార్టినాలిన్ , గా. చైల్త్ సై, గ్లా. కాల్సీంల్లె, గ్రా. గాం వాస్సిన్ 

వంటి జాతుల సంకరము వలననే నేటి గ్లారియోలసు పరిపూర్ణ పుషమెనది. 

ఈ గణనీయమైన అభివృద్ది యుద్ధానంతర కాలమున జరిగినది. ఇది నిస్పంచేహ 

ముగ మనదేశపు దుంపపూలలో తలమాణిక్యము వంటిది, హాలంద్ తదితర 

దేశములలో కూడ ట్యూలిపులకు మాత్రమే రెండవదిగా విలుచువది, 
ఉవయోగొములు + పూమళ్ళకు, తొల్దైలకు మృదుకాండకముల అంచునందు, 

విడిపూవులకు ఇది సాటిలేనిది. కంకిలో మొదటిపూవు విచ్చుకోగానే, ఇతర 

పూవులు రంగుచూపగానే. పదునైన కత్తికో కంకిని చక్కగకోపి వెంటనే నీట 

నుంచవలెను. మిగిలిన పూవులు ఒకటొకటిగా విచ్చుకొని చాలకాలము నిలదును, 

(పతి రెండవేనము కాడను చిన్నముక్క (1:3 సెం.) కోని, కుండీలో కొత్త 

నీటిని పోయుచుండిన పూవులు మరింతకాలము నవ్యతను నిలుపుకొనును. 

దీనిని మైదానములలోను. కొండలపై 2,400 మీటర్ల ఎత్తువరకును చక్కగ 

పెంచవచ్చును. నీరు ఇంకు ఏరకము నేలలోనైన నిది బాగుగనే పెరుగును. 

చల్లని తతినేలలో కొమ్మలు చిగురించుటకు ఎక్కు వకాలముపట్రి. పూత ఆలస్య 

మగును. 

ETE Gs BESS ముఖ్యమమఖున రెండు విభేదములు పెద్దపూవుల రక్ 

ములు, సీవాకోకచిలుక, బుల్లి రకములు. రెండింటిలోను, క్రీ ఘపువ్పులు, విలంది 

పుష్పులు, మధ్యస్తములగు రకములు గలవు. సీతాకోకచిలుక రకములు వేర్వేరు 
రంగుల చిన్న పూలగుత్తులు, తరుచుగ మనోహరమయున ముదురురంగుల కంఠ 

ములతో నుండి చిన్న తోటలకు, పూవుల అమర్పులకు చక్కగ సవికివచ్చును. 

ఇవిగాక _పిమ్యులినస్, కౌల్వెల్లై అను రెండు తరగతులున్నవి. ఇందు రెండవది 

గాజుటీండ్ల రో పెంచుటకు తగినది. (పిమ్యులినసులు సన్నని కాడలపె చిన్న 

పూవులు గలవి. ఆ పూవులలో (పతిదానియందును పైరెక పడగగలది. 

పూవులు పెద్దవి, మధ్య పమాణమువి, చిన్నవి కావచ్చును. ఒకప్పుడు రేకలు 

రేగియుండవచ్చును, మచ్చలతోగాని కిరణములనంటి రేఖలతోగాని యుండ 
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వచ్చును. పూలరంగు తెలుపునుండి ఇంచుమించుగ నలుపువరకు విస్తరించి, 

ఫాటిలము, సాల్మన్, నారింజ, ఎరుపు, ముదురు ఎరుపు, తోపు, పసుపు, మీగడ, 
ఆకుపసుపు, ధూమము, లేతఊరా, వంగపూవు, ఊదాలున్ను అనేక ఇతరచాయ 

లున్ను చేరియుండును. కొన్నిరకములు పౌగచూరిన రంగులలోకూడ నుండును. 
ముద్దపూవుల రకములుకూడ నున్నవి. ముఖ్యమయిన రకములు, జార్డ్ మజూర్, 
పే, గోల్డ్ డను, ట్యూవియాస్ యెల్లో _బయంఫ్, ఎలిజబెత్ ద క్వీన్, జో వాగెనార్ 

స్పిక్ అండ్ స్పాన్, స్పాట్ లై ట్, డీం గర్డ్. గోఎఫ్ వైట్ మన్, బ్లౌర్ డామినోస్, 

పాలిగూన్, బెనారెస్, మేరీ హౌస్లే, స్నో (ప్రింసెస్, ఇంకను అనేకములు. 

- మళ్లలో, తా వైలలో : గ్లాడియోలస్ మళ్లిలోను తొస్పెలలోను ఒకే విధముగ 

చక్కగ నెదుగును. మళ్లను బాగుగ తవ్వి బహుమెత్తగ తయారు చేయవలెను. 
ఆఖరు (త్రవ్వకములో చదరపు మీటరుకు 5, 6 కిలోగాములు పశువుల ఎరువును 

గాని, ఆకుపొల్లుగాని, కంపోస్టును వేసి బాగుగ కలపవలెను. అశిగా మాత్రము 
ఎరువులు వేయరాదు. ఏలననగా నై(టొజను పూలకాడలను పొడుగుగను సన్న 
గను చేసి, పూవుల మెరుపును హరించివేయును. చదరపు మీటరుకు 58 (గాముల 

_ ఎముకలపొడి వేయుట మంచిది. 

గోలెపు మిశమున ఒకపాలు మన్ను, రండువాక్లు బాగుగ చిలికిన పశువుల 

ఎరువు లేక ఆకుపొల్లు, అరపాలు ఇసుక చేరియుండును. నాటుటకు పూర్వము 

రెండు పెద్దచమాల ఎముకల పొడిని, ఒక సిగిరెట్లు డబ్బాడు చెలిబూడిదను 

కెలుపవలెను. 

నాటుట : ఉత్తర మైదానములలో దీనిని సెప్టెంబరు. అక్షోబరులోను, ఇంకను 

ముందుగ ఆగస్టులోను నాటుదురు, పూత డిసంబరునుండి మార్చి లేక ష్మపిలు 

వరకు, కొండలపై దీనిని మార్చి = షృపిలులో నాటిన పూక మే _ జూన్ నుండి 

ఆగస్టు-సెపైంచిరు" వరకు ఉండును. పూయు సమయము రకమును బట్టియు, 
నాటిన కాలమును బట్టియు ఉండును. తగిన రకములను వరుసగ నాటుటచే చాల 

కాలము అవిరళముగా పూత లభించును. 

గ్లాడియోలసును సాధారణముగ గడ్డలనుండియే పెంచుదురు. దీనిని గింజల 

నుండి కూడ పెంచవచ్చును గాని అస్పుడు మొలకలు కల్లిని పోలి రాకపోవ 

చ్చును. దుంపలను ఈడువచేసి వేర్వేరు సైజులలో అమ్ముదురు. కాని మన 
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దేశమున దుంప పరిమాణమున ఈడువ (ప్రమాణము లేర్పడలేదు. పూరెమ్మ 

యొక్క పరిమాణము పువ్వులసై జు, నాటిన దుంప శి దొనుబిట్టి యుండును. తల 

ఎత్తుగా నుండు మధ్య ప్రమాణపు గడ్డ, చదునుగా నుండు పెద్ద గడ్డకంచటె మేలు 

సామాన్యముగ 10.12 సెం, గడ్డలు నాటుదురు. కాని, 12.14 సెం, గడ్డలు 

ప్రదర్శనార్త మైన పూవులకొరకు నాటుదురు. తరుచుగ, గడ్డపైనుండు మట్రిరంగు 

పొరలను వలిచివేసి ఒక (కలో వెచ్చని చీకటిచోట నుంచినచో మొలకలను 

(పోత్సహించును. మొలకెత్తిన వెనుక మళ్ల్ళలోను, తొ ల్పెలలోను నాటుదురు. 

దుంపలను వరుసలలో 15*2 సెం. దూరముగాను, వరునలనడుమ 30.45 సెం. 

దూరముగాను నాటుదురు. ఒకొక్క_స్పుడు దీనిని మూడు నాలుగు చేర్చి దుబ్బుగా, 

ముఖ్యముగా ఆంచులందు గుమికూర్చినట్లుండుటకు నాటుమరు. దుంపలను 10.2. 

12-7 సెం. లోతుగ నాటుమరు. శేలిక నేలలలో మరింత లోతుగ నాటుదురు, 

[పవర్థనము త్వరగా జరుగుటకు, పెద్ద దుంపల (పక్కన ఎర్చుడు పిలకదుంప 

లను, నీటిలో 24 గంటలు నానబెట్టి, నాటవచ్చును. ఈ పిలకగడ్డలు పూయుటకు 

రెండు మూడు ఏండ్లు పట్టును. 

_ అవోరము; మరియొక పైరు కొరకు ఎరువు వేసిన మడిలో, దాని తరువాత 

గ్లాడియోలసును వేయుట మంచిది. దానికి దండిగ ఎరువుగాని నత్రజనిగాని అక్కర 

లేడు. ఏలన నృత్రజని వలన పూవుల నాణ్యత తగ్గును. (ేష్టమైనవి బాగుగ చివికిన 

పకువుల ఎరువు, ఆకుపొల్లు, కంపోస్టు వంటి జీవజ ఎరువులు, కృతక సారద 

ములను సాధారణముగ వాడరు. నాటి 6.8 వారము లయిన తరువాత (దవపు 

ఎరువును వేయవచ్చును. (ద్రవపు ఎరువును వారమున కొకతూరి వేయవచ్చును. 

పలుచని మసినీళ్లు కూడ నెల కొకసారిగాని, పక్షముప కొకసారిగాని వేయటయు 
గలదు. పూవు తలలు పొడసూపునపుడు £*5 సెం. మందముగ ఆకుపొల్లును 

పరచుట మేలైన పూలు, బలమైన వెన్నులు, బాగుగ నెగిగిన దుంపలు వచ్చుటకు 

సాయపడును. 

నీదపోళ + వాతావరణ స్థితిని దిట్రి వారమునకుగాని, పక్షమునకుగాని ఒకసారి 
నీరు పోయవచ్చును. శీతకాలమున తరుచుగ నీరు పోయు నవసరము లేక 

పోవచ్చును. 
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మజ్జ ఎగపోల, (పళ: నాటిన తరువాత 6,8 వారములకు మట్టిని ఎగదోయ 

వలెను. వెన్ను వెళ్లిన తరువాత నది గాలికి పడిపోకుండ (ప్రాపు నివ్వవచ్చును. 

అయితే మొక్కలను దగ్గరగ నాటినప్పుడును, దుబ్బులుగ వేసినపుడును, బుల్లి, 
సీతాకోకచిలుక, (పిమ్యులినసు తరగతుల గ్లాడియోలసులకును (ప్రాపు ఆవసరము 

లేదు. ఏ దశలోను ఆకులను గాయపరచుట హోవిదాయకము గాన, అది జరుగ 

కుండ చూడవలెను. 

వొన్సుల కోయుట + వెన్నుపై మొదటిపూవు విచ్చిన తరువాత వాడి కత్తితో 

గాని క క్తెరతోగాని మొదటికి వీలయినంత చేరువగ కోయవలెను. తరువాత 

వాటిని నీట నుంచినపుడు ఆ వెన్నుపై గల ఇతర మొగ్గలు (కిందినుంచి పెకి 

ఒకదాని వెనుక నొకటి విచ్చుకొనును. 

దుంవలనౌ తి దాచుట: పూత చెల్లిన తరువాత ఆకులు పండబారి, ఎండినపుడు 

దుంపలను నేలలో నుండి పైకి తీయుదురు. దుంపలకు గాయము తగులకుండ 

“హస్తముతో నెత్తుట వాంఛనీయము. దుంపలను బాగుగ ఎండనిచ్చి చల్లని 

పొడిచోట దాచియుంచవలెను. దుంపలపై శీ%%ీ డి.డి.టిని పలుచగ చల్లి వాటివి 

గాలి యాడుటకై చిల్లులు పొడిచిన ఆల్కరీను, లేక వెన్న కాగితపు సంచులలో 

గాని, పాత న్యూస్ పేపరులోగావి చుట్టి యుంచవలెను. పిల్ల దుంపలను మరు 

సటి బుతుపున నాటు నుద్దేశము లేకున్నచో వేరుగ నుంచవచ్చును. 

తౌడు ప్ల, బీడవుడుడులు : అతి సామాన్యమైన తెగుళ్లు నేలలోను, దాచినపుడును 

దుంపలను కుళ్లజేయు ““ఫ్యుసేరియం'"”, “'బా'ట్రెటిస్”” కుళ్లుతెగుళ్లు. దాచినపుడు 

దుంపలు ఆస్పర్జిల్లస్ మొదలగు +లీంధ్రముల దాడికి గురియై కుళ్లి పాడగు ఏ. 

వ్యాధి సోకిన దుంపలనుండి వచ్చిన మొక్కల ఆకులు కాలమునకు ముంచుగానే 

పచ్చబడును; పూవెన్నులు కురుచయగును. ఈ వ్యాధిని కిలిం ధహోారులచే నణచుట 

దుస్సాధ్యము. అయితే ఈ వ్యాధి మట్టిద్వారా వ్యాపించునదగుటచే దీవివి అదుపులో 

నుంచుటకు యేటా ఆవే మళ్లలో గ్లాడియోలసును వేయరాదు. 

గ్లాడియోలసును పీడించు పురుగులలో ఆకులను రేకలను పాడుచేయు ఈపె 

ముఖ్యమయినది. పక్షెవికి ఒకసారి చొప్పున మాలాథయానును చల్లి లేక చిమ్మి 

దీవిని నివారించవచ్చును. ఆకులను రేకలను పాడుచేయు గొంగ? పురుగులను 
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కూడ డి.డి. టిని పొడిగాగాని (ద్రవముగాగావి చిమ్మి అరికట్టవచ్చును, దాచుటకు 

ముందు దుంపలపై డిండి.టి, గామా బి, హెచ్. సి. లేక నా ఫ్థలీనును 100 గడ్డలకు 

28:85 (గౌ. వంతున చల్లి పాత్ర వార్తాపత్రికల శోగాని గోనెలకోగావి కప్స్ ఆ 

ధూమమును నిలిపి యుంచవచ్చును. 

అడవి నాభి 

గోరియోసా నువర్వొ 

వటుంవిము న లిలియేనీ 

నౌలభ్రు = భారత దేశముకో సహా ఆసియాలోవి ఉష్ణమండలము మరియు ఆఫ్రికా 

అడవినాభి మనదేశపుది. (పాకుటకు ఉపయోగపడు (పతానముఐ గల లత. 

దీవివి చెప్ప శక్యముగాని సొగసుగల పూవులు. తెరచుకొన్నపుడు (పీం రోస్ పసు 

పుగ నుండి ముదురు ఎరుపునకుగాని నారింజ ఎకుపునకుగాని తికుగునఏ. తరం 

గితములు నొక్కులు గల రేకలవి. దీన దుంపలు పొడుగుగ పెన్సిలుపాటి లావున 
నుండును, ల్లో. రాల్ఫ్ చైల్లియానా ఆను మరియొక జాతినికూడా తరుచుగ పెంచు 

దురు. దీనిపూవులు పెద్దవి, కెంపు, పసుపు రంగుఏ. లభ్యమగు ఇతర జాతులు 

గో. కార్పో శిటై, పూవులు మూలమునదప్ప పసిమిగల తోపురంగు. గో, మార్చి వికా 

పూవులు ఊదా చాయగల ముదురు గులాబి = ఎరుపు; గ్లో. ప్లాంజిటై, పూవులు 
సాల్యన్ నారింజ, దద్బి పసిమిరంగు. గే. రిబ్ ముండౌస్సిన్ , పూవులు లేత పపిమి, 

పసిమి, సాల్మన్ .- ఎరుపు రంగులలో పెద్దవి. ఇటీవల దక్షిణ్యాఫికానుండి ఆనేక 

కొత్త జాతులను లక్నో నేషనల్ బొటావిక్ గార్హెన్సులో ప్రవేశ పెట్టిరి. 
నాభి తొ స్పెలలోను “లలోను కూడ తగినది. పూవులు కోయుటకు చాల 

బాగుండును. 

దుంపలకు మార్చి-ఏ[పిలులో నేలలో చదునుగ నాటుదురు. పూవులు జూలై 
నుండి సెప్పెంబరువరకు వచ్చును. తేలిక నేలపై తరుచుగ నీరుపోయవలెను. 

కొండలపై నిది చలికోర్చునది కానందున మంచు పడినప్పుడు దెబ్బతినును. 
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గాక్సీనియా 

నిన్నింజీయా న్ఫీనియాసా 
వయుందియు : జొన్నీరియేనీ 

నాలఫ్టు (బెజిలు 

గ్లాక్సీనియా ఘంటాకృతిగల పెద్ద 'మెరుప్పరంగుల పూలను దళసరి ముఖమల్ 

ఆకుపచ్చని ఆకులకు బాగుగ పైగా పూయును. మొక్కలు 90 సెం. ఉండును. 

పూవులు మెరిసే ఎరుపు, ధూమము, ముదురు ర _క్తవర్షము, ఊదా నీలము, పాట 

లము, స్వచ్చమైన తెలుపు, తెల్లని అంచుతో నీలము, లేక తెలుపు అంచుతో 
ఎరుపు, రంగులలో నుండును. కొన్ని రకములలో పూవుల కంఠములు తెల్లగ 

నుండును. చాలావాటిలో రేకలు కుచ్చుల అందుతో, సన్నగ చీలిన అంచులతో, 

లేత అంచు కట్టినట్టు ఉండును, ముద్ద పూవుల రకములు కూడ గలవు. పొట్టి 

గట్టి కౌడలపై అతి పెద్ద పూవుల జై గాంటియా రకములు, డిస్కవరర్ , అట్లాస్, 

జ్యూస్ వంటి మొదటితరపు సంకరములు కూడ (ప్రసిద్దములే. 
' గ్లాక్సీనియా (పవేశ మండపములో, ఇంటిలో తొన్తైలలో పెంచుటకు అతి 

రమ్యమైనది. 

దుంపలను అగస్టు _ 'సెపెంబరులో వానకొలమున పూయజేయుటకు ఫిబ్రవరి. 

మార్చిలో గాని, జూన్-జూలై లోగాని నాటుదురు. కొండలపై వేసవిని పూయును. 

ఫ్మిబవరి మార్చిలో నాటవచ్చును. 

ఈ మొక్క పూర్తి ఎండలో చెమ్మ నేలయందు చక్కగ పెరుగును. పెరిగే 
కాలమున (దవపు ఆహారమునకు చక్కని ఫలితము నిచ్చును. దీనిని వి త్తులనుండి 

ఆకు ఖండములనుండికూడ (ప్రవర్ధృనము చేయవచ్చునుగావి, దుంపలను నాటుట 

ఎక్కువ అనుకూలము. 
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హేమాంతసను 

పేమాంతన్ మల్దిల్లోలన్ (హే. కాల్చే 96) 

వభుందిము = అయమురిల్లి డనీ 

నౌారభ్రు = ఆ(ఫికౌ ఉషమండలము 

ఇది పెద్ద కోల ఆకుల నడిపొడుగు మొక్క. దీవి పెద్ద, ఎర్రని, బింతివంటి, 
మె _త్తవంటి పూవులు వసంతమున పొడుగు (30:5 సెం) లావు కౌడలపై 

నుదయించును. తెల్ల పూవులజాతి (హౌ. బైారసెన్సు, వెర్. ఆల్ఫీఫ్లాబ్) కూడ 

గలదు. | 

హేమాంతసును తొప్పెలలో బాగుగ పెంచవచ్చును. పాయలను ఫిబ్రవరి - 
మార్చిలో మెదానములలోను, మార్చి - ఏ[పిలులో కొండలపైనను నాటుదురు. 

పూయుటకు ముందు చలికాలమున నిది నిద్రాణమై యున్నప్పుడు నీరు పోయరాదు. 

దీనికి నీరు త్వరగ నింకు ఇసుక పారు నేల కావలెను. 

పగటి-లిల్లీ 

హపౌమురొకాలిన్ వ్రల్నా, తదితర జాతులు 

వఠుంబము : లిలియేనీ 

నౌలశ్రు "= యూరపు=-ఆసియా. 

మొక్కలు పొడవుగ (61-90 సెం.) సూదులవంటి ఆకులతో నుండును. 

దీని పెద్ద బాకొపూవులు పొడుగు కొమ్మల కౌడలపై నుదయించును. పూవుల 

రంగులు రాగి.నారింజ, పసుపు-నారింజ, తేటునారింజ, లేతపసుపు, దద్చిపసుపు, 

బంగరు పసుపు, అఫికాట్, (పింరోజ్ పసుపు, ముదురు నారింజ పసుపు, ముఖ 

మల్ కెంపు, ముదురు పాటలము, పాటలము, ఎరుపు, ధూమము, పాలిన పసుపు, 

అనేక ఇతర ఛాయలలో నుండును. అధునాతన రకములు హె. వ్రల్హా (పసుపు 
నారింజ), హె. సేవా (లేతగోపీ) వౌ. అభ్రురాంటోయోకా (కేటునారింజ), హె.నీ (ఖోనా 

(దబ్బపసుపు) మరికొన్ని జాతుల సంపర్కొ_-పు సంకరములు, ముద్దరకములుకూడ 

గలవు గాని ఒంటి రేక వే సామాన్యము. 
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పగటి-లిల్లీ మృరుకాండపు అంచువెనుకగా పెంచుటకు (శ్రేష్టము. గుబురులకు . 

ముందు, నీటిమడుగులకు, వాగులకు (పక్కన వేయుటకుకూడ బాగుండును. 

- మొక్కలను దుబ్బులు చీల్చిగాని, గింజలనుండిగాని పెంచవచ్చును. మైదానము 

లందును, కొండలపైననుహడ. దుబ్బులను మార్చిలో విడదీయవచ్చును. 

మొక్క_లు బలమైన, సారముగల చెమ్మనేలలలో ఎండతగులుచోట బాగుగ పెరు 

గును. కొలను, ఏట్మిపక్క_ను నీరు దండిగ లభించుచోట వివి బాగుగ పెరుగును. 

మొక్కలు ష్మపిలునుండి జూన్వరకు వేసవిలో పూయును, 

వాయనింతన్ ఓరియంబాలిన్ 

కముంఖము : లిలియేనీ 

నౌలఖు : పాలస్తీను, సిరియా, లెబనాన్, టర్కీ, ఆసియామైనర్. 

వన్య హయపింతు (హయసింతస్ ఓరియంటాలిస్) చిన్నగంటను పోలు నీలపు 

పూవులను సన్నవి కాడలపై వహించును. ఈనాటి హయసింతులు లావు, ఒత్తు 

వెన్నులు 80-50 పూవులవిన్నీ బద్దలవంటి ఆకులును గలవి. వీటిని వన్యజాతు 
లను, సాగుచేపిన రకములను వానిలో వాటిని సంపర్కముచేపి ఎన్నికచేయట 

ద్వారా రూపొందించినారు. కొ తరకములయందు పూవుల వర్ష వి నృృతి “తెలుపు, 

ముదురు ఎరుపు, పాటలము, లేత నీలము, ముదురునీలము? వంగపూవు, పసుపు 

రంగులను జేర్చుకొన్నది. పెక్కురకములు, ముదురుపాటలపు పూవుల పింక్ 
పెర్ల్ రకమునుండి లేత పాటలపు పూవుల (పింసెస్ ఇరీన్వలె, లీలలుగా నుదృ 

వించినవి. విఖ్యాతరకము ట్యూబర్ జెన్స్ స్కార్రెట్ నుండి ఉదయించిన "లీల 

స్కార్లెట్ పెర్ఫెక్షన్ వంటి ముద్దపూల రకములుకూడ గలవు. 

వేర్వేరు రంగులలో అనేక రకములు గలవు : తెల్ల పూవులవి, ఇనొ సెన్స్, 
రోమన్, హోర్ (ఫస్ట్, మరికొన్ని, పాటల వన్నెపూవులవి-ఆన్ మేరీ,.పింక్ పెర్ల్ 

(ప్రిన్సెస్ (ఇరీన్), ఎగర్రపూవులవి - ట్యూబర్ జెన్స్ స్కార్లెట్ లేక వీలపు 

పూవులవి _ వాన్గార్డ్, బోరా, విన్హృన్ చర్చిల్, _ముదురు నీలపు పూవులవి = 
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కింగ్ ఆఫ్ ది బ్లూస్, (గ్రాండ్ మాక్, లేత వంగపూవు రంగు అ మెథీస్ట్, 

ముదురుగులాబి _ ధూమపు లార్డ్ బిల్ఫోర్, పసుపుపచ్చని సిటీ ఆఫ్ హార్లెం.. 

యెల్లో హోమర్. ఇవికాక రోమన్ హయసింత్, సింతెల్లా హయసింత్ అను 

రెండు తరగతుల హయసింతులుకూడ గలవు. రోమన్ హాయసింక్ (పతి. 

మొక్క_మీదను చాలా సొగసైన చిన్నపూవుల వెన్నులుగలది, త్వరగపూయునది. 

ఈ తరగతిలో లవండరు-నీలపు పూవుల బోరా అనెడి (ప్రసిద్దరక మొకటి గలదు. 

రోమన్ హయసింతులు, పాత్రలలో, తొప్పెలలో, కిటికీతొ పెలలో పెంచుటకు. 

ఎంతో బాగుండును. డచ్, రోమన్ లేక మీనియేచర్ (బుల్లి) హయసింతులని 

కూడా పిలువబడు సింతెల్లా హయపింతులు మామూలు రకముల చిన్నసైజు 

పాయలు, ఇవి చిన్నవెన్నులను వేయును. ఇది రకములుగా గాక రంగులుగానే 

అమ్ముదురు. ఇవి కిటికీలలో, తొచ్తెలలో, పాత్రలలో, పళశ్లెములలోను, మళ్లు 

అంచులలోనూ కూడ పెంచదగును. త్వరగ పూయు రోజలీ (తేటు పాటలమ్యు, 

వాన్ గార్డ్ (లేత నీలము) అనునవి బుల్లిహయనసింతులలో అన్నిటికన్న మిన్న 

మైనవి. ముందుగదాచి. నియమిత ఉష్ణోగతలో నుంచి (ప్రత్యేకమగ తయారు. 

చేపిన వీటి దుంపలను డచ్ దుంపల పెంపరులు త్వరగ పూలొందుటక్రై అమ్ము 

దురు, అవి సామాన్యముగ వేర్వేరు రంగులలో లభించి, త్వరగా పుష్పింపజేయుట. 

'కుపయోగపడుచున్న వి. 

హయసింతులు పూమళ్లకు, తొ”ిలకు (పశ _స్తముళలు. వీటిని ఇండ్తలోగూడ 

గిన్నెలలో, తొస్పైలలో, కిటికీలలో, పశ్లెములలో హయనసింతు గ్లాసు లనఐడు 
"(ప్రత్యేక గాజుపాతలలోను పెంచవచ్చును. హయసింతు గ్లాసులలో కేవలము 

సీరు, కొన్ని బొగ్గుముక్క_లు, లేక దుంపల పెంసకమునకు (ప్రత్యేకముగ నుపయో 

గించు *దుంప-పీచు'ను గాని వేయుదురు. 

హయపింతు కొండలపై చల్లదనమున బాగుగ వర్చిల్లును. కాని ఢిల్లీలోను, 
చుట్టు పక్కలనుండు (పదేశములరోను, ఉత్తర మెదానములరోను ఇవి దిగుమతి 

చేసిన దుంపలనుండిగాని, కొండలనుండి తెచ్చిన దుంపలనుండిగాని పెంచిన 

బాగుగనే పూయును; మైవానములలో దుంపలను అక్టోబరులో పెంచిన, (ఫిలవరి. 

మార్చిలో పూయును. కొండలపై దుంపలను ఫిబవరిలో నాటిన పూత ఏపిలు- 
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"మేలో వచ్చును. దుంపలను సుమారు 12-7-15*2 సెం. లోతుగ, సుమారు 

15-2 సెం. దూరముగ నాటుదురు. మొక్కలు నీరు బాగుగ నింకు, సారమిచ్చిన 

నేలలో చక్కగ పెరుగును. పూత ముగిసిన వెనుక దుంపలను ఎత్తి తిరిగి నాటు 
వరకు దాచియుంచవలెను. నాటుటకు ముందు, ముఖ్యముగ కొండలపై దుంప 

లను చల్లని చీకటి చోటగాని, వెలుపల నేల లేక, చీకిన ఆకులలో పెట్టి, దుంపలు 

మొలిచి, 61.90 సెం. ఎత్తు కాడలు పెరుగువరకు 8 నుండి 12 వారములు అందే 

ఉంచుదురు. 'తరువాత అవి పూయవలసిన ఇంటిలోని చోటునకు తరలించ 

వచ్చును. దుంపలను 'హెచ్చించుటకు, ముదిరిన దుంపలను (కిందివై పున 1:3 సెం. 

లోతునకు ఆడ్డముగకోసి నాటవలెను. కొండలపై వీటిని సెప్రెంబరు - అక్టోబరులో 

నాటినప్పుడు ఈ కోత వెంబడి చిన్నపిల్ల దుంసలేర్పడును, (ప్రవర్ణనము కొండల 

పెననే సాధ్యము. (పవర్షనమునకై_ నాటిన దుంపలనుండి వచ్చు మొదటి 

పూ వెన్నులను తీసివేసినచో దుంసలు మరిన్నియూరును. ఈ పిల్ల దుంపలను 
-మళ్లలో .తొలి వేసవిని నాటిన యెడల మూడేండ్ల లో పూయును. 

హైమెనోకాలిన్ 

హెమనోకాలిన్ లిలారాలిన్ 

క కుటుందిమయు + అమరిలిడోనీ 

నాలభు: దక్షిణ అమెరికా 

ఈ మొక్కలు 30-61 సెం. పొడవుగ, పొడుగు, వెడల్పుగల నక్షత్రముల 

"వంటి ఆకులతో నుండును. పూవులు తెలుపు, సువాననవి, సాలీడును పోలి 

యుండును. ఆరు సన్నవి పొడుగైన సున్నితమైన రేకలు, మూలమున సన్నని 

పొరవంటిగిన్నె, లేక కొరోనాచే కలుసబడియండును. పూవులు వర్ష ర్తువున 

పొడవైన కాడలపై గుత్తులుగ పూయును. బాటల వెంబడి, నీటికాలువల చేరు 
వను, కొలనుచుట్టును తొట్టైలలోను పెంచదగును. దుబ్బులుగా పెంచినచో అంద 

ముగ నుండును. | 

పూత ముగిసిన వెనుక సెపైంబరు-అక్రోదిరులో దుంపలను నాటుదురు, 

-బాగుగ పెరుగుటకు వీటికి నీరింకు సారముగల నేలకావలయును, ఎండ పూర్తిగ 
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గాని, కొలదిగగాని పడుచోట్ల దీనివి. పెంచవచ్చును. గోలెములలో నివి బాగుగ 

పెరుగును, 

పద్మపుష్కుర 

వంన్ (అనేక జాతులు) 

కయుందిమయు ౯ వారిడోనీ 

నాలఖు = ఆగ్నేయ ఆసియా, దక్షీణ యూరపు, 

ఐరిస్ కొండలపై బాగుగ పెరిగి పూయును, అయినను, వాతావరణము పొడీగ 

చల్లగ నుండు ఢిల్లీ, పంజాబ్, ఉత్తర ప్రదేశములలో కూడ బాగుగనే పెంచ 

వచ్చును. కలక త్తాలోను, పరిస (పాంతములలోను ఇది బాగుగ పూయదు, 

ఐ. నోపాలెన్సిన్, వి. తమాంనౌన్సిన్ , కొవీళరియానా అను ఐరిస్ జాతులు హిమా 

లయ పర్వత్మపాంతములు నెలవుగా గలవి. 

ఐరిసులో చాల జాతులు గలవు, తోటలలో పెంచు రెండు సామాన్య కూట 

ములు, కొమ్ము వేళ్లుగల పొట్టి జర్మను ఐరిసులు, పాయలవేళ్ల డచ్, స్పానిష్, 

ఇంగ్లీషు ఐరిసులు. పామాలయపు ఐరిసులయిన, ఎ. నేపాలెన్సిన్, వి కమా 

సాన్సున్ , ఐ, కావే ౦యానాలు కొమ్ము వేళ్ల వి. ఐరిస్పూలు, ముఖ్యముగ డచ్, 

ఇంగ్లీమ తెగలవి చాల మనోహరముగ నుండును. పూవులు తెరచుకొనునపుడు 

కోసినచో ఎక్కువకాలము నిలుచును. 

కొమ్ము వేళ్లు జర్మను ఐరిసులు పొడుగు, గడ్డము గలవి, అనగా, మూడు 

క్రింది రేకలపై నను “గడ్డ' ముండును. పై మూడు నిలువు రేకలవలెగాక, ఇవి 

వాలియుండుటచే వీటిని వాలు రేకలనికూడ అనుట కలదు. ఈ మొక్కలు సుమారు 

45-61 సెం. పొడుగు, కత్తివంటి ఆకులవి. పొట్టిరకములుకూడ గలవు, 

పూవులు 61-90 సెం. పొడుగు కాడలపై నుదయించును. పూర్వపు రకములలో 

పూవులు ఊదా లేక నీలము రంగులలో నుండెడివి. కాని ఇప్పుడు సంకరణము 

ద్వారా వివిధ జాతుల సంపర్కముల ఫలితముగ అనేక కొత్తరంగులు సృష్టించ 

దిడినవి; తెలుపు, పసుపు, లేత లేక ముదురు, నీలము, గులాబి, పాటలము, 
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కౌంశ్యము, ఎరుపు ఇందు చేరినవి. హిమాలయపుజాతి ౨. నోపాలెన్సిన్, పూలు 

లేత ఊదారంగు, ఐ. కావీరరియానా, బ్. అమాయక నోన్తిన్ల పూవులు తెలుపు, ఊదా 

మచ్చల లేత ఊదా పూవులు. అడవులలో వీటి పూత. ఎంతో అందముగ 

నుండును. 

పాయ ఐరిసులకం బె కొమ్ము ఐరిసులను పెంచుట నుకరము. ఈ మొక్కలు 

అంచులలో గాని దుబ్బులుగాగాని పెంచుటకు బాగుండును. ఇవి చల్లవి పొడి 

(పాంతములలో బాగుగ పెరుగును. సున్నము ఎక్కు వగనున్న నేలలో ఎకి 

వచ్చును. చెమ్మ యనిన వీటికి పడదు. మొక్కలను కొమ్మ లద్వారా (పవర్హింతురు. 

కొండలపైనను, (క్రిందనుకూడ అక్షోదిరులో నాటుదురు. మైదానములందు ఫి(బ 

వరి-మార్చిలో పూయును గాని కొండలపై మార్చి_ఏపిలు అగును. కొన్నేళ్లకు 
మొక్కలు మరీ దుబ్బు కట్రినప్పుడు వాటిని విడదీసి తిరిగి నాటుదురు. 

పొడుగు-గడ్డపు జర్మను రకములలో ముఖ్యమయినవి, వైట్ పిటీ (తెలుపు, 

సహారా (పసుపు, సెయింట్ రోలక్స్ (ముదురు పసుపు, అలైన్ (లేతనీలము) 

సిరియస్ (సాగర నీలము), బ్లాక్ పాన్హర్ (ముఖమల్ నలుపు, కాంళ్య-ధూ మము) 

కాన్స్టన్స్ మేయర్ (పాటలము. హెస్టర్ పైన్ (రాగి ఎరుపు, కింగ్ మైడాస్ 
(పొట్టి ఒంగరు-గోధుము, పెట్రియా (ముదురు రాగి-తోపు) (ప్రసిద్ధినొందిన పొట్టి 
గడ్డపు ఐరిసులు, బర్ గండీ (ముదురు ఎరుపు, మరోకెయిన్ (మెరుపు, నల్లవి 

ధూమము), ఆరెంజ్ క్వీన్ (గులావి-పసుప్ఫ్రు, (పిన్స్ లూయీ (నీలము) తరు 
చుగ తోటలలో పెంచు కొన్ని పొట్రి ఐరిసు జాతులు, ఐ. (కోస్టేా, ఐ. ఆంగ్సిత్యంలా 
రిన్, (ఐ. ఫైయొలోస్తా) ౨. నునయానా, తదితరములు. మామూలుగా పెంచు కొమ్ము 

ఐరిసులో మరిరెండు జాతులు, ౨. కాంప్ఫెరి (జపాను ఐరిస్తు, వి సె బౌరిక్కా 

వీటిని (పేమించు దీని నంకరములును. వాటిని మడుగుల, ఏరుల ఆంచునను, నీరు 

నిలుచు చోటులను రేగడి, చెమ్మ నేలలోను పెంచుదురు. తక్కిన ఐరిసులవలె 
గాక, ఇది సున్నపు నేలలందు బాగుగ పెరుగదు. అయితే, ఈపొట్రి జాతులు. 

రకములు. మనదేశమున చాలవరకు దొరకవు. 

పాయల డచ్, స్పానిష్, ఇంగ్లీషు ఐరిసులుకూడ ఆంచులకు, విడిపూవులప 

(ప్రశ స్తములే. ఇవి చాలవరకు వేసవిని పూయునవి. తెలుపు, పసుపు, నారింజ, 
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నీలములవంటి రంగులలో, చాయలలో ఎంతో .సుందరమయిన సుమముల కివి 

పేరొందినవి. స్పావిషు ఐరిసులు డచ్ వాటికం టె రెండు వారములు ఆలస్యముగ 

పూయును. ఇంగ్లీషు ఐరిసులు స్పానిమవి పూయు సమయమునకే పూయును. 

డచ్వి షృపిలు-మేలోను, స్పానిమ, ఇంగ్రీషువి జూన్-జూలై లలోను పూయును. 

వాటిని పెంచు విధానము కొమ్ము ఐరిసులవంటిదే. ఇంగ్లీషు ఐరిసు రేగటిపారు 

చెమ్మ నేలలను కోరగా, తక్కినవి మాత్రము చల్లని, పొడి (ప్రదేశములందు 

వర్చిల్లును. పూత తరువాత, ఆకులను ఎండనీయవలెను. డచ్ ఐరిసులలో జన 

(పియ రకములు, బ్లూ చాంపియన్ (లేత నీలము), (బోంజ్ బ్యూటీ (కాంశ్య- 

నీలము), హార్మొనీ (నీలము, పసుపు, నారింజ చాయలు), ఇంపెరేటర్ (ముదురు 

నీలము), జోన్ ఆఫ్ ఆర్క్ (పాలతెలుపు, లెమన్ క్వీన్ (లేత పసుపు, వెడ్డ్ - 

వుడ్ (నీలము), వైట్ ఎక్సెల్సియర్ (తెలుపు, స్పానిష్ రకములలో గజానస్ 

(పసుపు, జిప్సీ గర్ల్ (ఊదా, పసుపు), కింగ్ ఆఫ్ ది బ్రూస్ (ముదురు నీలము, 

లొ మొగోల్ (కాంశ్యద్యూమము), సల్ఫర్ బ్యూటీ (మీగడ తెలుపు, _పెడెరికా 

(తెలుపు ముఖ్యమయినవి. ఇంగ్లీషు రకములలో సామాన్యముగ పెంచునవి, 
మాన్స్ఫీల్స్ (ముదురు దిచ్చలపండుు, మాంట్ బ్లాంక్ (తెలువ్రు, డెక్ఫ్ట్స్ బూ 

(ముదురు నీలము). క్వీన్ ఆఫ్ ది బ్లూస్ (నీలము) తోటలలో పెంచు పాయల 

ఐరిసులలో పేరొందినవి! =. రెబోవ్యలేజా (పెక్కుర కములు), ఐ. పొస్టా యిదీన్ 

వా భుకారర్కొ జా. డాన్ ఫోరియ, ౨. ట్యూసాలోసా యు, మరికొన్ని ఇతరములును. 

నిఫోఫియా (కాగడాపువ్వు) 

బిఖో భియా అలాయిజిన్ (పర్యాయ. (టౌోటో మా అలాయిజీన్ ) 

వయటుంజము = లిలియేనీ 

నాలవు * దక్షిణాఫికా. 

ఈ మొక్కలు పొడుగు (61-120 సెంఏ గ పొడుగు రెల్లునుపోలు ఆకులతో 

నుండును. పొడుగు, ఆకులులేని కాడ చివర 15-2 సెం. పొడుగు వెన్నులో దగ్గ 

రగ మూగియున్న పూవులు వెన్నుల (కిందిభాగమున మాదీఫలపు పసిమికి తిరుగు 

తేటు నారింజ-ఎరుపు రంగులోనుండును. ఆతి సామాన్యముగ పెరగు జాతి 
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నిఖోథీయా అలాయిడీన్ అయినను, పెంపకములోనున్న అనేక ఇతర జాతులు 
గలవు. నేటి రకములు పెక్కు జాతుల సంపర్కముల ఫలితము; వీటి పూవుల 

రంగులు తెల్లని తెలుపునుండి, ఎరుపువరకు వి స్తృతమై, గులాబి, నారింజ, 

ఎరుపులు చేరియుండును. 

కాగడాపువ్వు ఆఅఆంచులందును, (పాదిల్యము విచ్చుటకును ఉపకరిందును. 

మొక్కలను గింజలనుండిగావి, కొమ్మలనుండిగాని పెంచవచ్చును. నాటుటకు 

మంచికాలము కొండలపై మార్చి=ఏ(పిలు, మైదానములలో ఆక్షోదిరు, మొక్కలు 

కొండలపై బాగుగ నెదుగును కాని మెదానములం దంత చక్క_గరావు. ఢిల్లీలో 

మాృాతము సుమారుగా ఒక సంవత్సరంపాటు పూసి చనిపోవును. కొండలపైన 

వేసవిలోను వర్షర్తువునందును మైదానములందు మార్చి-ష్మపిలులోను పూత 

వచ్చును. మొక్కలను కొంతకాలము ఆదేచోట కదిలించకుండ నుంచిన 
తరువాత నే విడదీపి నాటవలెను. మొక్కలకు బాగుగా పెరుగుటకు ఎండయు, 
బాగుగ నీరింకు నేలయు కావలెను. చలికాలమున మంచునుండి రక్షణ కావలెను. 
ఇందుకు ఆకుపొల్లును నేలపై పరచుట పవికివచ్చును. 

లిల్లీలు 

లిలియం జాతులు, సంకరములు 

వటుంఖయు : లిలియేనీ 

నాలభు: చైనా, జపాన్, కొరియా, కాలిఫోర్నియా (ఆ. సం. రా మరి 
కొన్ని చోట్లు 

తోటలందు చక్కని లిల్లీల పెక్కుజాతులను పెంచుదురు. మనదేశమున 
లిల్లీలు కొండలపై ననే వచ్చును, కాని బెంగుళూరువలె ఏటిపొడుగునను సాధు 

వాతావరణముండు కొన్ని చోటులందుకూడ ఇవి పెరుగును. ఈస్టర్ లిల్లీ (లి. లాంగి 

ల్లో) మాత్రము ఉత్తర మైదానములందు బాగుగ పెరుగును. రెండు లిల్లీ 

జాతులు, లి. వాలిబియానం, లి. నోపాలాన్స్ అనునవి హిమాలయ పాంతపువి. 

ఇందు మొదటిది ఆల్మోరాలోను నేపాల్లోను, రెండవది నేపాలులోను నెలవు 

గలవి. మరియొక స్వ దేశీజాతి నీలగిరులకు చెందిన లి. నీల7ెలెబ్బిన్. 

లిలియం యొక్క వివిధజాతులేగాక, జాతుల మధ్య నుదయించిన సంకర 
ములు కూడా పెంపకములో నున్నవి. సంకరములు రాటుకోర్చును., ఏపుగ నెదు 
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గును, అందముగ నుండును. లిల్లీ పూవులు బాకావలెగాని (ల. లాంగిల్లోరోం, 

త. కొంజీడం, లి. వాలిబియానం), గిన్నెవలె చిన్న సన్నని వెనుదిరిగిన రేకలతో 
గాని (ల. మార్జిగాన్) గంటవలె (ల. ౩నడెన్నాా). మూకుడువలె (6. ఆరేటం) 

గాని యుండవచ్చును. పెక్కు. జాతుల పూలు చక్కని సువానన గలవి 

(€- అరేకుం, లి. జైగాంటోయం, లి. జపానికం, లి. న్లీనయానం), కొన్ని దురం 

ధము గలని (ల. మార్డ్గాణ్, లి. వై నాయకం), i 

పూవుటంచులలోను, గుబురుటంచులలోను పెంచుటకు లిల్లీలు చక్కగ నరి 

పోవును. తొట్టెలలో చక్కగ పెరుగు జాతులు లి. లాంగెల్లోరం. లి. వోన్నొని, 
ల. హె(నియి, లి. రిగేల్, లి. న్చనియోనం లి. బై (గైగం, లి. ఫాల్ళోసాశం, 

అ. (బౌనిదైై, లి. అంబల్లోటం. 

ఈ (కిందివి లిలియంలో (ప్రసిద్దమైన జాతులు : 

లి. లాంగిఫ్లో లం (ఈస్టర్ లిల్లీ). 61-90 సెం. బాకావంటి పూవులు, స్వచ్చమైన 

మైనపు తెలుపు, ముందుపూయును. కాడనుండి పాయలు ఇచ్చునవి, 

లి. ఆరేటం (దింగరు కిరణాల లిల్లీ). జపానుది, 1:*60-2°10 మీ. మూకుడు 

వంటి పూవులు, తెలుపు, రేకల నడుమ దింగరురేఖ, కెంపు చుక్కలు. 

సుగంధము గలవి, ఆలన్యముగ పూయును, కాడ పాయలు గలది, 

ల. అమాబిలి * కొరియావి, 90-120 సెం. ఎర్రని గిన్నెపూలు, నల్లని చుక్క. 

లవి, కాడ పాయలవి. 

లి. (జౌఎిటై (చైనా లిల్లీ, 90-120 సెం. బాకారూపపు పెద్ద మీగడ రంగు 
పూలు బయటవైవున ఆకుపచ్చ లేక ఊదా కాడ పాయలవి. 

ల అల్బి ఫెరం (కోనియం (నారింజ లిల్లీ), 90-150 సెం. గిన్నెపూలు, తేటు 
నారింజ, ఊదామచ్చలు, కాడపాయలు. 

లి. కెనడాన్స్. 80-150సెం. గంటపూలు దింగరు పసిమినుండి నారింజ ఎరుపు. 

లి. కాంఢిశం. (మదొన్నా లిల్లీ) 120-180 సెం. తెల్లపూవులు, 

లి. సెద్నువం శ్షీర్-61 సెం, "టోపీ" పూవులు, చిన్నవి, లేక ఊదా పాటలం, 

రాతి తోటలకు తగినది, కాడపాయలు. 
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- చాల్సిడోఎకం (గ్రీక్ లిల్లీ). 120-160 సెం, ఎర్రని ఎరుపు, టోపీ 
పూవులు, లీ. చా. మావ్యూలేలం అను రకము, 150 సెం ఎతు, నల 

వాలి గావో 

చుక్కల ఎరుపు. 

3 డోబిడియై. చె నాది, 120 సెం. ఎత్తు, వెనుతిరిగిన పూలు, నల్ల చుక్కల 

నారింజ ఎరుపు, టైగర్ లిల్లిని పోలి చిన్నవిగ నుండు పూలు, కాడ పాయ 

లవి. (ప్రసిద్దరకములు, లి. డో. చూక్స్ఎల్, లి. డో. ఎల్మాబోయే, 

. వోనొసోనియై. (పచ్చ మార్హగాన్ లిల్లీ), కొరియాది, 120 సెం. గోధుమ 

చుక్కలతో నారింజ పనుపు, కౌడపాయలు, 

. హెియె. 180 = 240 సెం. లి. న్పీనియోనం వలె వెనుదిరిగిన పూలు, 

నారింజ పసుపు, పెదవి ఆలస్యముగ పూయును. కాడ పాయలు, 5 
(ఇ) 

. మార్డగాన్. (తురకటోపీ లిల్లీ), 120-180 సెం. ఎత్తు. వెనుదిరిగిన 

పూవులు, నలుపు, ధూమ మచ్చల ఊదాగులావి, వెగటువానన. 

- పొర్ణాల్నం. (చిరుతపులి లిల్లీ, కాలిఫోర్నియాది, 150 సెం. ఎత్తు. తురక 

టోపీ పువ్వులు, పసుపు కేంద్రము, తోపు చుక్కలతో ఎర్రని పూలు 

ఆలస్యపు పూత, (ప్రసిద్ధ రకము లి. పా. జై గాంటోళం. 

. పొంపోనియం. 90 సెం. ఎత్తు, చిన్న వేలాడు ఎర్రపూలు, రాతితోటలకు 
తగినది. 

- శ్యామలం. (పర్యాయ. లి. అన్యుయిఫోలియం) 80-45 సెం. ఎత్తు. 

చిన్న ఎర్ర తురకటోపీ పూవులు, కాడ పాయలు. 

. వై రెనాయికం (పచ్చని తురకటోపీ లిల్లీ), 61-90 సెం. ఎత్తు. పూవులు 

తేటు పసుపు, ఎర్రని కేసరములు, గోధుమచుక్కలు, చాలా వెగటువానన, 

, ౮గేల్. 90-180 సం. ఎత్తు. దాకొపూలు, పచ్చని కంఠపు మైనపు తెలుపు, 

వెలుపల ఊదాగులాబి, పచ్చని శేసరములు, మనోహరమయిన సుగం 

ధము, విరణూయును, కాడపాయలా, స్వచ్చమయిన మైనపు శెలుప్న 

రకము కూడ గలదు, 



పటము 12 - చంగల్య (చూడు విజి 172) 

పటము 13 - (పీసియా (చూడు పేజి 193) 



వేజ 209) (చూడు (విపోపియా, కం జ. లావా a! 



(చూదు పేజి 225) 
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పటము 16 - ఆరం లిల్లీ (పూల అమర్చులో) (చూడు పేజి 231 
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లి. సార్గంటీయే, చై నాది, 120.150 సెం. ఎత్తు. పొడుగు .బాకా పూవులు, 

రంగు లి. రిగేల్ వంటిదే. కాని మరింత అందమైనది. విరివి పూత, 

కాడపాయలు, కొడనుండి పిల్ల పాయలను కనును. 

లి. న్ఫీషియో ఫం. కొగియాది, 90 - 150 సెం. ఎత్తు, మూకుడు ఆకారపు 

పూలు, వెనుతిరిగిన పూలు, చక్కని నలుపు దొడిపె చుక్కలతో గులాబి 

కెంపు చాయగల తెలుపు, సుగంధము, ఆలస్యపు పూత, కాడపాయలు, 

స్వచ్చమైన తెలుపు రకము కూడ గలదు. 

లి. బె,గిళం (పులి లిల్లీ), చైనాది, 90-120 ఇం. ఎత్తు, తుకకటోపీ వెను 

దిరిగిన పూలు, లేత వెలుగు నారింజ, ఊదా నలుపు చుక్కలు, పొడుచుకు 

వచ్చు కేసరములు, ఆలస్యపు పూత, నల్ల నికాడపాయలు. మిగిలిన పూవు 

రంగులు, తేటు ఎరుపు (కార్డినల్), కాడ్మియం పసుపు (ల .దె. స్లేబి 

ఫోరం), సాల్మన్ నారింజ (/€. స. పౌద్చనై ), ముదురు ఎరుపు 

(ల. 2. సైండాఖ్స్)]: ముద్దపూపుల రకము కూడ ఒకటి గలదు, 

(ల. జె. ఫోర్ వన్న. 

ఆధునిక సంకర లిల్లీలు. నేటి లిల్లీలు, వేర్వేరు రకముల సంకరముల 
ద్వారా రూపొండినవి. ఇవి ఏపుగ పెరుగును, వ్యాధి నిరోధకములు, మాతృకల 

ఆకృతి పరిమాణములకు మధ్యస్థముగ నుండును. విస్తృత వర్త చె విధ్యము 

గలవి. తరుచుగ వీజమునుండి కూడ మార్పులేక వచ్చును. త్వరగ (ప్రవర్లన 

మగును. అత్యంత (ప్రసిద్ధమైన సంకరములు, ఆరేలియన్, బ్లాక్ హౌస్, బెలింగ్ 
హాం, ఫియెస్టా, మిడ్ సెంచరీ, ఒలింపిక్, పాటర్సన్, ప్రెస్టన్, చ్చ్వట్ 

హౌ బ్రిడులు, కొన్నిట వేర్వేరుతెగలు, రకములు కూడి గలవు, ఫియెస్తా సంకరము 

లందు స్నిటొనెల్లా, ఆరెలియన్ సంకరములందు సన్బిర్హ్స్, ఆరేటం అను తెగ 

యందు ఇంపీరియల్ అను రకమువలె, 

పెంవకము: చాల లిల్లీలస చల్లని గుల్లనేలలు, నీరు బాగుగ నింకునవి 

కావలెను. ల. ,బౌనయై, లీ. వోన్ఫోనియి. లి. రిగోల్, లి. ఖై (శం మొదలయిన 

చాలా లిల్లీలకు ఎండ కావలెను, కాని లి. అమాబిలె, ల. కాండీడం, ల. హె(నియై, 

లి. న్ఫీనయోనం, తదితరముల వంటివి, నీడలోనే బాగుగ పెరుగును. 
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లిల్లీ లను ఉత్తర మైదానములందు అక్షోదిరులో నాటుదురు. కొండలపై తొలి 

వేసవిని పూయు లిల్లీలను శరత్తు ఆరంభమునను, జూలై = ఆగస్టులో గాని, 

తదుపరిగాని పూయు వాటిని తొలి వసంతమునను నాటుదురు. పాయలను నాటు 

లోతు రకమును బట్టియు, జాతినిబట్టియు మారును. సాధారణ సూత్రము మాత్రము 

వాటి పరిమాణమునకు 2కే రెట్లు లోతుగ పాతవలె ననునది. కాడను పాయల సీను 

రకములను పెకి 7-6 = 10°2 సెం, లోతుగనే నాటి, కాడలనుండి వేళ్ల నేలవై 

కనుపించగనే మన్నుగాని, ఆకుపొల్లుగాని పై పరుపుగా నివ్వబడును. మొక్క 

ఎదుగునప్పుడు మరొకసారి నేలను కప్పుట జరుగును. కొందరు వాటిని కొంచెము 

లోతుగ 12*7 _- 22-2 సెం. లోతున పాయల.పె కనీసము 10:2 సెం, అయినా 

మన్నుండునటుల నాటుదురు. ఎంత లోతుగ నాటవలెనో నిశ్చయముగ తెలియ 

నపుడు, సై కే నాటుట మంచిది. కాడ పాయల రకములలో వేళ్లువద్ద నేలను 

చల్లగ నుంచుట అవశ్యము కావున, వీటిని పొడుగు గుల్మముల నడుమ పెంచి 

గాని, తొ్పెలను నీడనుంచిగాని మొక్క మొదలును నీడలో నుంతురు. 

బయట పెంచునపుడు మళ్లను 61 సెం. లోతుగ తవ్వి. నాటుటకు ముందు 

ఎరువు వేయవలెను. పాయలు నేరుగ ఎరువును తాకకుండ చూచుకొనవలెను. 

పశువుల ఎరువుకంసె ఆకుపొల్లు "వేయుట మేలు, నాటునపుడు పాయలను చుట్టూ 

ఇసుక వేపి కప్పినచో నీరు ఎక్కువ కాకుండ చూడవచ్చును. 

తొ-చ్చెలబో నింపుటకు రెండుపాళ్ల మన్ను, ఒకపాలు ఆకుపొల్లు, ఒకపాలు 

ఇసుక,- కాసిని బొగ్గుముక్కలు చేర్చిన మిశము చాల (్రోష్ట్రము. లిల్లీలను పెంచు 

టకు 20-20 సెం. తొలైలు తగినవి. 

నీరు నిలుచుట హానికరము గావున ఆట్లుగాకుండ నీరు పోయునపుడు జాగ్రత్త 

పడవలను. మంటికి, ముఖ్యముగా బంకపాలు ఎక్కువగ నున్నపుడు, ఇసుకను 

చేర్చుట మంచిది. పూత ముగిసిన వెనుక ఆకులు ఎండిపోవు వరకు నీటిని ఆపి 

వేపి, పిమ్మట తొ స్పైలను చల్లని నీడకు తరలించి, తిరిగి నాటువరకు అచ్చటనే 

యుంచవలెను. మొక్కలను మాత్రము తొట్రైలనుండి కదిలించక, మూడు నాలు 

గేళ్లు అందులోనే ఉంతురు. 



లిలీలు 915 
ఠా 

కొండలపై లిల్లీలు మే జూన్లోను లేక జూలై -ఆగస్టులోను ఒకొక్క_ప్పుడు 

అక్టోబరు వరకును పూయును, ఉత్తర మైదానములలో లి. లాంగివ్రోరం తొలి 

వేసవిని (మార్చి.ఏ(పిలు) పూయును, 

(ప్రవర్ణనము : లిల్లీలను విత్తనములు, పాయలు, పొరలు, చిన్నపాయలు, 
పై పాయలద్వారా (ప్రవర్ణనము చేయవచ్చును. గింజలనుండి పెంచిన మొక్కలు 

ఆలనస్యముగ పూతకు వచ్చును; కొన్ని సందర్భములలో అయిదునుండి ఏడు 

సంవత్సరములు పట్టును. కాని ఇవి పాయలనుండి, పొరలనుండి పెంచిన వాటి 

వలె గాక వ్యాధి రహితములు. ముదిరిన పాయనుండి కొన్ని పొరలను తీసి 

మెత్తటి మన్ను ఇసుక చేర్చిన మాధ్యములో నాటవచ్చును. లి. చై (౧నం, 

లి. సార్జెంబటొయే, తదితరములవంటి కొన్ని జాతులలో ఆకులసందున నలుపు లేక 

ఆకుపచ్చని గుండీలవంటి “"పెపాయలు” ఉదయించును; కాడ పాయల లిల్నీలలో 

కాండముపై నేల తలమునకు [కిందనే పిల్ల పాయలు ఏర్పడును, ఈ పై పాయలు 

పిల్లపాయలు (ప్రవర్ణనమున కుపయోగించును. 

దుంవల నౌతుట: లిల్లీ దుంపలను నేలనుండిగాని, తొ ప్పిలనుండిగాని ఏటా 

ఎ_త్తరు. ఎత్తినతరువాత తిరిగి ఆ కవలికనుండి కోలుకొనుటకు సుమారు ఒక 

ఏడాది పట్టుటచే, ఎత్తిన మరుసటి సంవత్సరము పూత తగ్గిపోవును, అందువలన 

పాయలను ఎత్తుట, తిరిగి నాటుట నాలుగేళ్ల కొకసారి చేయుదురు. పాతపాయ 

లను నాటుటకుముందు చీల్చుదురు. 

అ గుళ్లు, బీడలు: లిల్లీ లకు సోకు సామాన్యపు వ్యాధులలో నొకటి బంగాళా 

దుంప ఆకుమాడ్పువలె, ఆకు, కాడలను, మొత్తము మొక్కనంతయునెదుర్కొను 

బాకై9టిస్ అనునది, బోర్తోమ్మిశణముగాని, రాగి శిలింద్రహారినిగాని చిలకరించుటచే 

నివారణయగును. పాయలను కుళ్ల జేయు ఫ్యుసేరియం వేరుకుళ్లు మరియొక ముఖ్య 

మయిన తెగులు. తెగులుసోకిన పాయలను ఎత్తివేసి కాల్చివేయవలెను. తెగులు 

గల నేలలో నాలుగేండ్లవరకు తిరిగి నాటరాదు. లేదా ఫార్మలీనుతో నేలను క్రిమి 

హృతము చేయవలెను. వైరసు జబ్బులుకూడ లిల్లీలలో నష్టదాయకములే. వీటి 

వలన ఆకులపై చుక్కలు, గీతలు, మచ్చలు కలుగుటయు, మొక్కలు తలలు 

వంచుటయు జరుగును. సోకిన పాయలను విధ్వంసముజేసి ఆరోగ్యముగలవాటి నే 
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నాటవలయును. వైరసు రహితమైన మంచి మొక్కలు వలయుచో లిల్లీలను 
పాయలనుండి కంటె, గింజలనుండి పెంచుటయే మంచిది. 

మన్కారి భా (భోయాయిజీన్ 

వతటుందియు  లిలియేనీ 

నాలఫు : దక్షిణయూరప్ప 

మొక్కలు పొట్టి, ఆకులు సన్నగ, పొడవుగ గడ్డివలె నుండును, ఆకులకు 

బాగుగ పైగా చిన్న గోళాకారపు పూవులను కాడలపై వెన్నులుగ పూయును. 

నీలపు పూవుల గుత్తులు దాక్షగు త్తులను పోలును. వాటికి కస్తూరివంటి వాసన 

గలదు. తెల్లపూవుల రకముకూడ ఒకటి గలదు. (మ. వా. ఆల్బం) 

కస్తూరి హయసింతు (|ద్రాక్షహయసింతు) గోలెములలో పెంచుటకు రాతి 
తోటలలో, అంచులలో, ముఖ్యముగ దుబ్బులాగ పెంచుటకు తగినది. ఇంటి 

లోపల పెంచుటకు కూడ నిది (ప్రశ స్తము, 

పాయలను ?"6 సెం, లోతుగ [10*2 సెం. ఎడముగ నాటుదురు, మైదానము 

లను, కొండలసైననుగూడ అక్షోలరు నాటుటకు తగిన సమయము. ఇవి రెండు 

చోట్లను త్వరగ ఫిదివరి.మార్చిలో పూయును. మొక్కలు దండిగ చిలికిన జీవజ 

పదార్థమును (హ్యూమసును) చేర్చిన నీరు బాగుగనింకు తేలిక నేలలయందును 

అవి నీడను కొంతవరకు సహించినను, ఎండ బాగుగ తగులు చోటులను బాగుగ 

పెరుగును. ఒకసారి నాటిన దుంపలను పెరిగి వృద్దినొందుటకు అనేక సంవత్సర 

ములు ఎ త్తక, తిరిగి నాటక, అల్లే విడిచిపెట్టుదురు. 

తోటలలో పెంచునఏ మస్కా_రి జాతులు చ. దాకై ?బిన్ గాక ఒక రెండు 

డజనులు ఉన్నవి. ఇందు ముఖ్యములు య. ఆర్టీ నియాకం, మ. ట్యూర ది ర ఎయా నం, 

మ. పారడాత్సృం. మ శ్రామోనం (నిష్పుకోడియీక హయసింతుు, మ. అంజొరియం, 

మ. కోమౌగనం, మ. లొభోలోలియం మం మా స్పేటం, మ రనమోనం, మరికొన్ని 

ఇతరములు, 
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డాఫొడిల్, నార్సిస్సన్ 

నార్సిన్ఫన్ జాతులు, సంకర ములు 

కతు ని అమరిల్లిడో నీ 

నాలవ్రు = ఉత్తరార్థగోళము, యూరోపు, బ్రిటిషు దీవులు, కెనరీ 

దీవులు, ఆసియా, జపాను, ఉత్తర ఆ(ఫికా 

డాఫొడిల్ అనునది పెద్ద బాకా పూవుల రకముల కిచ్చిన సామాన్యమగు పేరు, 

పొట్టి, గిన్నె పూవుల రకములన్లే నార్సిస్సస్ అందురు, కాని రెండును 

నార్ఫిన్సన్ అను శాస్త్రీయ గణమునకు చెందినవే. మొక్క 45-61 సెం. ఎత్తు 

గల పొట్టిది. కొన్ని జాతులు 7:6 సెం. ఎత్తు మాతమే యున్నవి. పచ్చని, 

సన్నని గడ్డివంటి ఆకులు పూవు పొడుగైన కాడపై నుండును. ఈ పూవున 

సన్నని దళనాళము - దానిపొడవు జాతిని, రకమును బట్టి యుండును - దానిచివర 

ఆరు దళములు, ఈ దళవలయమునుండి ముందుకు పొడుచుకొనివచ్చు గిన్నె 

వంటి దళపుంజము ఉండును. ఈ దళముల రంగు తెలుపుగాని పసుపుగాని, 

సకృతుగా దద్బిలేక ఎర్రరంగు, ఈ దళపుంజపు ఆకృతి, పరిమాణవర్తములు రకము 

లనుబట్ట మారును. ఇది పెద్ద బాకాగాని, గిన్నగాని, హమ న చదునుగ 

గాని యుండవచ్చును. ఆకృతి స్థ్టూపము, గిన్నె, మూకుడువలెను, అంచులు 

నిశతముగ తెగి, లేక చుట్టుకొని, లేక రంపపు ఆంచువలెను, రంగు పసుపు, 

తెలుపు, ఎరుపు, గులాబి లేక వీటిలో రెండు లేక అంతకు మించిన రంగుల 

కలయికగను ఉండవచ్చును. కొన్ని రకములలో, గిన్నెకు అతి సన్నని పసుపు 

లేక ఎరుపు అంచున్ను, కొన్నిట రంగు దళపుంజపు సగమువరకు వ్యాపించిగాని 

యుండును. హపూవుణు ఒంటిగగాని, గు త్తులుగగాని పూయవచ్చును. గుత్తిలో 

పూవులసంఖ్య (ట్రయాం(డసి, జాంక్విల్ సంకరములలో వలె రెండు లేక మూడు 

నుండి, టాజెట్రాలోవలె పది లేక అంతకు మించిన సంఖ్యవరకు మారును. చాలా 

పూవులు టాజెట్టా, జాంక్విల్ . పొయెటికస్ సంకరములందువలె బలమైన వాసన 

కలిగియుండగా, సైక్షమీనియస్, (టయాండడస్ 'హెబిడులందువలె కొన్ని వాసన 

'లేకయు, తదితరములు మందమగు గంధమును కలిగియు ఉండును. 
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నార్సిస్పసులు, డాఫొడిల్లులను మళ్లలో బయటను, తొ పైలలోను నాటుదురు. 

అవి గాజాుటిండ్ల లో పూయించుటకును, ఇండ్ల లో పెంచుటకును కూడ ఉచితములే. 

కోసిన పూవులకు (శేష్టమగు తోట పూవులలో నిది యొకటి. వీటిని [క్రమమగు. 
మళ్ల లోగాని, అంచులలోగాని, గడ్డిలో దుబ్బులుగగాని, గుల్మముల నడుమను, 

పొడుగుచెట్ల నడుమను వన్యవనముల సహజపరచుటకును (ప్రత్యేకించి ఆటనట 
గుంపులుగా పెంచుటకును వేయుదురు. బాటల, పచ్చిక బయళ్ల అంచున కూడ 

వీటిని పెంచవచ్చుమ. 

పొట్రిజాతులు, నాం వాన్ త్వాల్తా. నా. అల్వోకోడీయం. నా, (ఉయాం(డన్న్ 

నా. సైకామినియన్ వంటివి రాతి తోటలో పెంచుటకు (పశ కములు పేపర్ వెట్. 

గ్రాం సోలెయ్ దార్, బీర్ షేబా, (కాగ్ ఫోర్, జిరానియం, మరికొన్ని ఇంటిలో 
ల 

వెడల్పు పాతలలో, కుండ్లలో "పెంచుటకు ఉ త్తమమమునవి. 

పెంపతము * నార్పిస్పసులను పెంచుటకు చక్కని మన్ను దండిగ అంగారక 

పదార్థము కలది (ప్రశ స్తము. మళ్లను నాటుటకు ముందు 61 సెం. లోతుగ తవ్వ 
వలెను. నేల తేలిక నేలయినచో పేడ ఎరువును, లేక కంపోస్తును చేర్చవలెను. 
'బంక నేలలో నీటి వడుపును పెంపొందించుటకు ఇసుకను చేర్చవలెను. ఎముకల 

పొడిని చదరపు మీటరుకు 58 (గా. చొప్పున, నాటుటకు ముందు వేయుట (శ్రేయో 
దాయకము,. ఆ పూత ఆకం౦భించుటకు ముందు చ. మీటరుకు 268-35 గా. 

పొటాసియం సల్ఫేటును వేయుటయు లాభదాయకమే. అతిగా నై (టొజను ఎరువు 

లను వేయుట మాతము మానవలెను. ఏలన దానివలన మొక్కలు రొట్రబలిసి 

పూత మందగించును, 

నాటుటకు ఉత్తమ సమయము ఉత్తర మెదానములలో అకోదరున్ను, కొండ 

లపై సెపైంబరు జ అక్షోదరున్ను. పూ సెడికాలము మెదానముఐందు డిసెందిరు 

నుండి మార్చివరకున్ను, కొండలపై డిసెందికు నుండి ఏ'షిలు వరకు నుండును. 

పాయలను 7:6 _ 12-7 సెం. లోతుగ నాటి ముక్కును మట్టితో కప్పి యుంచ 

వలెను. పాయలు వేర్వేరు సైజులవి యుండును, ఒక “తల్లి” పాయయందు 

మూడు నాలుగు పూవుల నిచ్చు వేర్వేరు పరిమాణముల అనేకపాయలు, ఒకే 

బియటి పొరలో ఇమిడిన, రెండు లేక ఎక్కువ పూవులను పూసే రెండుపాయలు. 
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గల “జంట ముక్కు.'న్ను. సాధారణముగ పిలకలేని, ఒకే పువ్వు పూసే గుం|డని 

పాయ ఒకటియున్ను ఉండును, తరువాత పుస్తెడు పిలకలు, అంతకంటె చిన్న 

ఊచలు మొదటి సంవత్సరమున పూయవు. 

పూత ముగిసిన వెనుక నీరు పోయుటకు నిలుపవలెను. అంతట ఆకులు పచ్చ 
బారి చనిపోవును. ఆగులు ఇంకను పచ్చగ నుండగ కోయుట హోనికరము, ఆకులు 

ఎండిన వెనుక పాయలను "హస్తము" తో నెత్తవలెను. పాయలను ఎండలో 
ఎండబెట్టి, మరునాటివరకు చల్లని నీడలో నుంచవలెను. మొక్కలను తొె 

లలో 'పెంచినపుడు పూత తరువాత పాయల నందే యుంచి, తొెలనే చల్లని 

నీడకు, ఎత్తుచెట్ల నీడయితే ఇంకను మంచిది, తరలించి తిరిగి నాటువరకు ఆట 

నుంచవలెను, కొండలపై పాయలను సాధారణముగ నెత్తరు. మూడేండ్ల కొక 
పారి వలయుచో ఎత్తి, పిలకలను విడదీసి తిరిగి నాటిన మరింత కుం 

పూయును. 

ఇంటోలోళలన సాడు * ఇంటిలో పెంచుటకు పాయలను తొ బ్రైలలోను, గిన్నెల 

లోను నాటుదురు. నాటుట కుపయోగించు మిశ్రమున మన్ను, ఇసుక్, ఆకుపొల్లు 

సమపాళజ్లన్ను, అర్హపాలు నూరిన బొగ్గుల పొడియు ఉండును. తొట్పె (ప్రమాణ 

మునుబట్టి అందు ఎన్నిపాయలను నాటునరి నిర్ణ య౦తురు. 15 సెం. రొెలో 

6 నుండీ $ వరకు పాయలను నాటవచ్చును. pores మొనలా మట్టిలో నుండి 

కొద్దిగ తొంగిచూచునట్లున్ను, నీరు పోయుటకు వీలుగనుండునట్లును కె ఆంచు 

నకు 25 సెం, లోపునకును నాటుదురు, తొన్తైలను చల్లని సీకటి గదిలో మూసిన 

పెటైలో నుంచి, అప్పుడప్పుడు నీరు పోయవలెను. మూడు నాలుగు నెలల తరు 

వాత 5.1 _ 7-6 సెం. పొడుగు పెరిగిన తరువాత, ఇంటిలోనికి వెచ్చని (పరేశ 

మునకు తెచ్చి, ఒక పక్షము రోజులు, పూత కనబడువరకు ఉంచి, తదుపరి 

ఎండ తగులు కిటికీలోనికి మార్చవచ్చును. 

పాయలను 'పాయనారి మాత్రము గల గిన్నెలలో కూడ నాటవచ్చును. మన 

దేశమున “పాయనార' దొరుకదు. కావున తడినాచును కౌసినిరాళ్లు లేక బొగ్గులతో 

కలిపి ఉపయోగించవచ్చును. ఇతర దేశములలో పాయలను హయసింతులను 

పెంచుట కుపయోగించు హయసింతు గ్లాసు లనదిడు (పత్యేకమగు పాత్రలలో 
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నీటిలో పెంచురురు. రాళ్లలోగాని, హయసింతు గ్లాసులలో గాని పెంచునపుడు 

పాయల మూలములు నీటికి పైగా నుండవలెను. నీటిలో కొలదిగ బొగ్గు ముక్క 

లను వేయవలెను. రాళ్లలో పెంచుటకు తొలుత గిన్నె అడుగున కొంచెము 

బొగ్గుల నుంచుడు. దానిపై ఒక మందపు (9:8 - 5-1 సెం.) పొరగా ఇసుకను 

పరుచుడు. పాయలను ఇసుకపై పెట్టి, అవి కదలకుండ చుట్టును రాతి ముక్క 

లను పేర్చి, తరువాత గిన్నెను గులకరాళ్చతో నింపుడు. గిన్నెలకు నీరు పోయు 
నపుడు నీరు పాయల మూలము వరకు మాత్రమే వచ్చునట్టును, పాయల పెకి 

మా(త్రము రాకుండునట్లును చూచుకొనవలయును. 

ఇంటిలో పాయలను నాటు సమయము వెలుపల నాటు సమయమే. చాల 

కాలము పూవులు లభించుటకు, పాయలను !5-20 రోజుల వ్యవధిలో మరల 

మరల నాటుట ఎప్పటికినీ మంచి అలవాటు. 

జాతుల రకముల వర్తీ కరణము 

ఢా ఫౌడిల్లులు, నార్పిస్పసులకు అంతర్జాతీయ [కోడీకరణ అధికారము గల 

ఇంగ్లండు దేశపు రాయల్ హారి కల్చరల్ సొసె టీవారి వర్గీ కరణ మీ విధముగ 

నున్నది. ఇందు || విభాగము లున్నవి, (పతి విభాగమునను కొన్ని ముఖ్యమగు 

రకములు కుండలములలో నివ్వబడినవి. 

ఎభాగమయు 1 _ బాకా (ట్రంపెట్) 

(అ) పచ్చబాకా (కింగ్ ఆ(రల్ఫెద్) 

(ఇ) రెండు వన్నెల బాకా (క్వీన్ ఆఫ్ బై కలర్స్) 

(ఉ) తెల్ల బాకా (బీర్ షేదా, మౌంట్ హుడ్) 

బౌథౌగము లీ _ పెద్ద గిన్నెవి. 

(అ) పచ్చని దళములు, రంగుగల గిన్నె లేక కొరోనా (ఆర్మడా, 

ఫార్చూన్, గాల్ వే) 

(ఇ) తెల్లని దళములు, రంగుల గిన్నె లేక కొరోనా) (న్స్ విక్, కిల్ 

వర్త్, (ఫెమాయ్ 
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(ఉ) తెల్లని దళములు, తెల్లని గిన్నె లేక కొరోనా (గార్న్లో, ఐస్ 

ఫాలీస్) 

(బు) పె (అ). (ఇ). (6) లకు చెందని ఏ వన్నెల కలయి కయినను, 

విభాగము Sa చిన్న గిన్నెవి. 

(అ) పచ్చదళములు, రంగు గిన్నె లేక కొరోనా (చుంకింగ్) 

(ఇ) తెల్లదళములు. రంగు గిన్నె లేక కొరోనా (లారియాంట్, 
మహమూద్ 

(6) తెల్ల దళములు, తెల్ల గిన్నె లేక కొరోనా (పోలార్ వస్, పోర్టరష్) 

(బు పై (అ), (ఇ). (ఉ) లకు చెందని వన్నెల కలయిక. 

భాగము 4 - ముద్ద (మేరీ కోప్లండ్, కమెల్లియా, 'అెక్సాస్, వైట్ 
౧ ౧ జై 

లయన్) 

బెథాగము లొ - (టటయాం(డస్ (రిపి ంగ్ వాటర్స్, సిల్వర్ వైమ్స్ 

బభాగము 6. సై క్షామీనియస్ (చార్జీ మె, ఫిదివరీ గోల్, జెన్నీ, పీపింగ్ 

టాం). 

వేశారు. 7 2 జాన్ క్విల్లా (బేబీ మూన్, స్వీట్ నెస్, _టెవితియాన్) 

ఎభాగయు తి- టాజెట్లా (క్రాగ్ఫోర్స్, బిరానియం, ఛీర్ పుల్ నెస్, స్కార్లెట్ 

జైమ), 

బెఖొాగము తి - పొయెటికసప్ (ఆక, రిక్యూరస్) 
అ 

ఎభాగము 10 - జాతులు, వన్యరూపములు, సంకరములు (నా. బిల్మొ కో శీయం, 

నా. బిశిమన్ , నా. పెకామీనియన్ , నా. (వీయాం(డన్, రిప్ 

శాన్ వింకిల్) 

ఎఖాగయు 11 - అవళ€షము : పె తరగతులలో దేసికిని చెందనివి (నైలాన్) 
అ "== 
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నెరీన్ 

నారీన్ సాడ్నియిబ్సిన్ 

వడయుంఖయము : అమురిల్లి డోనీ 

నాలఖు  దకీణ ఆ(ఫికా. 

ఆకులు పొడవు, సన్నము, బిద్దవలెనుండును. పూవులు 45.61 సెం. 

పొడుగు కాడలపై 6 నుండి 12 పూవులుగల గుత్తులుగ పూయును. ఆకర్షప(త్రా 

వళి తగంగితమగు అంచుగల ఆరు నన్నని రేకలుగా నీలియుండును. పూవులు 

ముదురు సింధూరవర్లముతో ఇంపుగ నుండును. పూయునపుడు మొక్కపై ఆకు 
లుండవు. అవి పూత ఆయిన తరువాత ఉదయించును. ఇతర జాతులలో పూత 

తోనే ఆకులుండవచ్చును. ఉత్తర మెదానములలో ఆగస్టు. సెపైందరులోను, 

కొండలపై సెపైెంబరు_ఆక్టోబరులలోను పూతవచ్చును. 

నా, బౌడౌెశీ అను మరియొకజాతి, ముందు పూయునది, మృదుపాటలము లేక 

గులాబిరంగు పూవులది గలదు. అనేక చక్కని సంకరములుకూడా, బౌడెనీ పింక్ 

(టయంఫ్వంటివి, కలవు. 

నెరీన్ తొతైలలో పెంచుటకు తగినది. ఇంటిలో పెంచుటకుకూడ నిది (ప్రశస్త 

మయిన దే. 

పాయలను ఉత్తర మైదానములలో డి సెంబరు-జనవరిలో ను, కొండలపై ఆగసు- 

'సెప్రెంబరులోను నాటుదురు. పాయలు నాటునప్పడు వాటి మెడను నేలపైకి పంచి 

వలెను. తొ్తె నింపు మిశమున మన్ను, గం్యడ్రయిసుక, పేడ ఎరువు, లేక 

ఆకుపొల్లు సమపాళ్లలో నుండును. కొండలపై పాయలను పూర్తిగా పక్వమునకు 

తెచ్చుటకు ఏప్రిల్ -మే లోనే నీటిని ఆపవలెను. మైదానములపై నీ క్రియను చలి 
కాలమున పూత నిలచినపుడు చేయదగును. వేళ్లు తొప్పియందు కిక్కిరిసి 
యుండుట ఈ మొక్కలకు ఇష్టము గావున వలుసంవత్సరములవరకు తొచెలలోని 

మొక్కలను కదల్చరు. గుమిగూడిన పాయల ముద్ద ఏర్పడిన తరువాతనే 
ఇవి చక్కగ పూయును. ఇవి నీరు చక్కగ నింకు తేలిక నేలలపై ఎండతగులు 
చోట__దకీణపు గోడవెంబడి అయితే మరియు మంచిది_బాగుగ వరిల్లును. 
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ఆర్షి థో గాలం అంబాల్లో ఓం 

మటుందిము * లిలియేనీ 

నాలథు వ యూరపు, (బిటను, ఉ త్తరఅమెరికా 

ఆకులు సన్నము, పొడుగు. గుత్తులలో నక్షత్రములనలె నుండు చిన్న 

పూవులు లోన తెలుపు, బయట ఆకుపచ్చని చారలు కలిగియుండును. సామాన్య 

ముగ పెంచు మరిరెండు జాతులు ఆ. న్యూంబాన్స్, దియట ఆకుపచ్చగనుండు 

తెల్లని పూలది, ఆ. విరమశోల్, ఆకుపచ్చని “ఏపి గల తెల్లనిపూలు పొడుగు 

కొడలిపై గలది, విడిపూలకు (పశ _స్తమయినది. 

ఆర్నిథో గాలమును తొ జైలలో, ఆంచులలో, గడ్డిలో, గుల్మముల నడుమను 

పెంచవచ్చును. దీనివి రాతి తోటలయందుకూడ పెంచవచ్చును. గుల్మపుగుబురులలో 

గాని, గడ్డిలోగాని గుమికూర్చినచో నివి అందగించును. 

పాయలను సుమారు 10*2 సెం. లోతున, 5"1 _ 7:6 సెం. ఎడముగ నాటు 

దురు. కొండలపైన, మైదానములలోను కూడ నాటుటకు మంచిసమయము అక్టో 

ఐరే. మొక్కలు ఉత్తర మైదానములలో ఫిబ్రవరి మార్చిలోను, కొండలపై 

ఎపిలునుండి జూన్ వరకును పూయును. మొక్కలు పిలకలు, వీల్ల పాయలనుండి 

సులభముగ (ప్రవర్ణన మగును గాన వీటిని (ప్రవర్ణనమునకు ఉసయోగింతురు. అవి 

సారముగల నీరింకు నేలలో ఎండతగులుచోట చక్కగ పెరుగును; కొండలపైన 

మాత మిది అరనీడ నోరును, 

ఆగాలిన్ దొతులు 

కయందిమయు + ఆగ్గాలిడోనీ 

మామూలుగ పెంచు జాతులు, గులాబి పువ్వుల అగ్జాలిన్ భౌబియి, చిన్నగులాబి 

ఎరుపు పూవులు, ఊదా దిద్దీలతో వింతగా గుర్తింపబడిన కళావరువంటి ఆకులుగల 

అ. డొవ్చ టై, న_త్తగులావీ చిన్నపూవుల అ. వోరియాబిలిన్, తేటు పసుపు పూవులు 
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నల్లని చుక్కల ఆకుల ఆ. సెద్మవా, బంగరు పసుపు పూవులు, నూగులేని ఆకుల 

ఆ. వ్యూ (వయా, గులాబిరంగు పూవుల ఆ. ఖో రిబండా (౪. రోనీయ్యాా. 

మొక్కలు కళావరులవలె మూడుతమ్మెల ఆకులతో నేలను (ప్రాకునవి. 

ఆ. బ/బాధీల్లా ఆకులు నాలుగు తమ్మెలవి. ఇది మైదానములందు చలికాలమున 

పూయు తక్కిన జాతులవలెగాక, దీని ఊదా.పాటలపు పూవులను వేసవిని వర్షము 

లందును పూయును. కొండలపై పూత జాన్ గుండి ఆగస్తువరకు, 

రాతి తోటలందు, గుబురులందు, పొడుగుచెట్ల (క్రిందను పెంచుటకు ఆగ్జాలిస్ 

(శ్రేష్టమయినవ. దానిని తొళైలలోకూడ పెంచనగును. ఇవి చల్లని, చెమ్మ, నీడ 
లేక అకనీడగల చోట్ల చక్కగ పెరుగును; నీరు బాగుగ నింకు సారము పెట్టిన 

నేల లనిన వీటి కిషము. ఆకుపొల్లు చేర్చిన నేలలందే మొక్కలు ఎంతో బాగుగ 

పెరుగును. 

ఆగ్దాలిస్ దుంపజాతిది, దీనిని పాయలతో (ప్రవర్షింపవచ్చును. కొన్ని శాతు 

లను గింజలనుండికూడ పెంచవచ్చును. మైడానములలో దుంపలనుగాని, గింజ 

లనుగాని అక్షోబరులో నే నాటుదురు. కొండలపై పాయలను సెపైంబరులో నాటు 

దురు. గింజలను మార్చి ఏపిలులో చల్లుదురు. 

వొలియాంలన్ ట్యూదిరోథా 

అమ? అమరిళ్లి డోనీ 

సాలలు. మెక్సికో 

ఆకులు సన్నగ పొడుగుగ గడ్డివలె నుండును. ఆకుల గుచ్చపు మధ్యనుండి 

పూవుకాడ (సుమారు 90 సెం ,ఉదయించును, పూమొగ్గలు గొట్టములవలె 

నుండును. పూవులు ఒంటిరేక, లేక ముద్దవి కావచ్చును. గాఢమైన వాసనగలవి. 

పెర్ల్ అను రకము ముద్దపూవులది. సాధారణముగ ఒంటిరేక పూవులే నద 

ప్రూవృలకం"టె వాసనగలవి. 
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గుల్షబును తొచెలలో, మళ్లలో, ఆంచులలో, గుబురులలో బాగుగ పెంచ 

వచ్చును. దీని పూవులు చాలకాలము వాడక నిలచును. కావున విడిపూవులకు 

ఇది పనికివచ్చును. ఈ పూవులు వాటి మనోహర సౌరభమునకు గణ్యత నొంది 

నవి, 

పాయలను మెదానములందు ఆక్టోదిరులోనూ, కొండలపై మే.జూన్లోను 

నాటుదురు. ఉత్తర మెదానములందు పూత పన వవ; వర్షకాలమున (ఏప్రిలునుండి 

సెప్పెందిరుక్రు, కొండలపై మే-జూన్ లోనూ వచ్చును. ఈ మొక్కలు వీరు 

బాగుగ నింకు నేలలలోను, ఎండతగులు చోటను బాగుగ వర్టిల్లాను. వీటిని 

ఒకింత నీడయందు కూడ పెంచవచ్చును. తొ్పెలనింపు మిశ్రమున రెండు భాగ 

ములు మన్ను, ఒక భాగము సమపాళ్లుగ కలిపిన ఆకుపొల్లు, గం డఇసుకయు 

మిశ8తమై యుండును. పూత ఆయిన తరువాత పూవు కాడలను దిగకోసినచో 

వరుసగ పూత లభించును. పాయలను నేలలో కదిలించక యుంచి. సకృతుగా 

విడదీసి నాటుదురు. 

రానన్ క్యులన్ 

రాన, ్ఫ్యలన్ అనియాటోకన్ 

తుకుంబము : రానణబ్ వ్యూలోనీ 

నౌలళ్రు : ప్రాగ్గేశములు 

ఈ మొక్కలు ముచ్చటగా చీలిన ఆకులతో పొట్రిగ (80.45 సెం) నుండును, 

పూవులు సుమారు క-8 సెం. వెడల్పు, పసుపు, ముద్ద వి. ఈనాటి రకముల 

విస్తృత వర్ష వై విధ్యమున, పసుపు, ఎరుపు, నారింజ, తెలుపు, రక్తము, ఊదా 

మొదలగునవి చేరియున్నవి. మామూలుగ టర్బన్, టర్కిష్, పెర్షియన్ అను 

మూడు తరగతుల రానన్ క్యులసులు గలవు. పొడుగు కాడలు, విరివియెన పూత, 

ఇంచు మించుగ నన్నిరంగుల పూవులుగల పియోనీ పూవుల రానన్ క్యులస్ 

(ర. (గాంఢిల్లోరా) కొ త్తరకము. 

రానన్ క్యులస్ తొ స్చలలోను మళ్లలో పెంచుటకును విడిపూవులకును తగును. 
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దీని దుంవలకు గదగోరులవంటి కోరలు గలవు. నాటుసపుడు ఈ గోరులు 
(a) 

(కిందివై పునకు ఉంతురు. ఉత్తర మైదానములందు ఆక్టోబిరున్ను, కొండలపై 

. మార్చి ప ఎ(పిలున్నూ నాటుటకు మంచి సమయము. దుంపలను 7*8-10:*2 సెం. 

దూరముగ, గోరులు (కీందివై పున కుంచి, దుంపల శిఖలు నేల మట్రమునకు 

5-1 సెం. క్రిందికి ఉండునట్లు నాటుదురు, పూత మెదానములందు ఫిదివరి _ 

మార్చిలోను, కొండలపై మే = జూన్లోను, మెదానములలో ఢిల్లీ, తప్పరిసర 

(ప్రాంతముల వంటి తగు చల్లని, పొడి చలికాలముగల చోట్ల ఈ మొక్కలు 

చక్కగ వర్చిల్లి విరివిగ పూయును. పూత తరువాత దుంపలను వేసి మరుసటి 

బుతువున తిరిగి నాటుదురు. కాని కొండలపై, ముఖ్యముగ వాతావరణ మంత 

కఠినము కానప్పుడు దుంపలను నేలలోనే ఉండ నీయవచ్చును. ఆట్లు కానిచో, 

దుంపలగె_త్తి నాటువరకు దాచి యుంచవలెను. దండిగ హ్యూమసు గల నీరింకు 

నేల రానన్ క్యులస్ పెంచుటకు తగును. వానలు లేనపుడు మొక్కలకు తరుచుగ 

నీరు కావలెను. 

(న్పెకేలియా 

(న్పెకేలియా ఫార్ళోనిన్సీ చూ 

వటుంబము = అయుర్ల్లి డోనీ 

నౌలళ్రు ; మెక్సికో, గ్వటిమాలా 

మొక్కలు పొట్టిగ 80.45 సెం. ఎత్తుగ, సన్నని పొడుగు గడ్డివంటి ఆకు 

లలో నుండును. పూవులు పొడవు కాడలపై నుండును. పూవు పెద్దది, పింఛము 

వలె పపిడికేసరములు గల కుత్తుకయు, మెర మెరలాడు కెంపు రంగును కలిగి 

నిడుపైన కాడ చివరను నిటారుగ నుండును. 

ఇది కొస్పెలలో పెంచుటకు (ప్రశ స్తమయినది. పాయలను మైదానములలో 

పి(బవరి = మార్చిలోను, కొండలపై మార్చి = ఏ[పిలులోను నాటుదురు. మెదా 

నములందు ఎండ, వానకాలములందును, కొండలపై జూన్ _ జూలైలోను ఈ 

మొక్కలు పూయును. పెరిగెడి కాలమున తరుచుగ నీరు పోయవలెను, పూసిన 



మై9దోనియా 227 

తరువాత నీటిని ఆపి, పాయలను నిద్రాణస్థితికి తేవలెను. (ప్రతి తొ్పెకును, 
అ 

ఏడాది కొకసారి పశువుల ఎరువును పై పరుపుగా నీయవలెను. మూడు నాలు 

గేండ్డ కొతతూరి తొట్రి మార్పు చేయవచ్చును. 

పులి పూవు 

కయుంఖయు 5 జరిడోనీ 

నౌలలు ౫ మెక్సికో 

మొక్కలు పొడవై నమ. తొడను, అల్లుకొన్న ఆకులుగల చీలిన కాడలు గలవి, 

పూవున మూడు పెద్ద వెలుపలి రేకలును, మూడు చిన్న లోపలి రేకలును, ఊదా 

రంగు పీఠమును ఉండును. పచ్చని పూవు మధ్యముపై పులి చర్మమువలె ధ్మూమ 

వర్ష పు మచ్చలుండును. కొన్ని రకములలో మధ్య తెలుపుగ సింధూరపు మచ్చ 

లతో నుండును, లేదా ఎరుపు మచ్చలతో పసిడివర్హము, కెంపు మచ్చలతో ఎరుపు, 

తదితరమగు వన్నెల కలయికలతో నుండును. 

దీనిని తొస్పైలోను, మళ్లలోనూకూడ బాగుగ పెంచవచ్చును. కొండలపైనను 

[కిందను కూడా పాయలను మార్చి - ఏ(పిలులో 7.6 = 10:2 సెం. లోతుగ 

నాటవ౮ను. పూత జూలై ణు ఆగస్టులో వచ్చును, కొండలపై పూసిన తరువాత 

పాయలనె త్తి దాచవలెను. మొక్కలు నీరింకు సారపు భూములలో వర్టిల్లును. 

ఎండ కావవెను. పెరుగునపుడు తరుచుగ నీరు పోయవలెను. 

9టోనియా 

బై 9ిబోణియా ఆరియా (పర్యాయ, (కొకోన్మియా ఆరియా 

తుడుందియు = తరిడోనీ 

_ నెల * దక్షీణ ఆ(ఫికా 

దీని పూవులు పొల్తికాడలపై లేతనారింజ పసుపురంగులో నుండును. 

వేర్వేరు జాతుల సంపర్క_-మువలన జనించిన నేటి మ్రైటోనియా రకములు పొడ 

శా 
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వైనవి, పొడుగు కాడలపై పెద్దపూవులు ఎరుపు, నారింజ, దబ్బ, పసుపు, పసిడి 

పాటల మొదలగు ఆనేక అందమగు చాయలలో సుదీర్హకాలము పూయును. 
పూవులు అయిదు రేకలతో గంటవలె నుండును. శాఖిలుగల ఆకులతో కూడిన 

కాడలపై గుత్తులుగ పూయును. ఆకులు కత్తులను పోలును. తటోవియాలో 

నేడు చక్కని సంకర రకములు గలవు. లైబోంయా లోజోయా అను రక 
మొక్క టే మృదువైన గులాలీ పూవులను పూయునది. 

బ్రైటోనియా విగిపూవులకు, తోటలో మామూలు అలంకరణకు అంచులలో, 

గుబురులలో, చెట్ల (క్రింద పెంచుటకు (పశ స్తము, 

ఇది కొండలపై నను ఉత్తర మైదానములలోను, ముఖ్యముగా ఢిల్లీ, పరిసర 

(పాంతములిలో, బాగుగ పెరుగును. కాని మైదానములలో పూసినను కొండల" 

పూసినంత విరివిగ పూయదు. మొక్కలు నీరింకు చక్కని మట్రిలోను, ఎండ 

లోను బాగుగ వర్శిల్లును. అయితే ఇది నీడను చాలవరకు ఓర్పుటచే తరుచుగ 

చెట్ల[క్రిందనుకూడ నాటుదురు. నేలకు ఆకుపొల్లును వేయుట (శ్రేయము. ఉత్తర 
మైదానములలో దీనిని అక్టోబరులో నాటవచ్చునుగాని కొండలపై దీనిని నాటుటకు 
ఉత్తమ సమయము ఫిదివరి.మార్చి. అయితే అకోబరునుండి మార్చివరకు కూడ 

వేయవచ్చును. దీని గడ్డలను 7:6 సెం. లోతున 51:2 సెం. దూరముగ నాటు 
దురు. కొండలపైనను క్రిందనుకూడ పూయుట వేసవిలోనే. సామాన్యముగ 
గడ్డలనెత్తరు. కాని మేలుపువ్వులను పొందుటకు, మూడునాలుగు ఏళ్ల కొకతూరి 

గడ్డలనె ర్తి విడదీసి తిరిగి నాటవచ్చును. 

ఇదే ఇ౮0డోనీ కుటుంబమునకు చెందిన మరియొక గణము వొతోన్యియా కూడా 

-చటోనియా వంటి పూలనే పూయును. దక్షిణాఫికాకే చెందిన (కొకోన్ఫుయా 

మానొనోలం (ప్రస్ఫుటమైన కేనరములుగల తేటునారింజ మంటరంగు పూల 

పొడుగు వెన్నులను ఈనును. ఇది విరిపూలకు (పశ న్తము. 





పటము 18 - కలువ (నింపెయా) (చూడు పేజి 241) 
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ట్యూలివా 

మ్యూలివా జాతులు, నంకరములు 

వముంబము  లిలియేనీ 

నెలవు: యూరపు, పడమటి దక్షీణ ఆసియా, ఉత్తర ఆ(ఫికా. 

పెంపకములోనికి వచ్చిన ట్యూలిపాలు చిరకాలముగా పెంచవిడుచున్న టర్కీ 

నుండి హాలండునకు !6=వ శతాబ్దములో మొదటిసారిగా వచ్చెను. నేడు హాలండు 

(పపంచములో ట్య్యూలిపా ఉత్పత్తిలో ఆగస్టానమును ఆ(కమించి, (పపంచమున 

అన్నిపాంతములకు ట్యూలిపా పాయలను పంపించు (పధానదేశమయినది. (పతి 

పంవత్సరము వసంతమున వి దేశీయా తికులు అనేకులు ఆత్యంత సుందర మైన 

ట్యూలివా చేల సొదిగునుచూచి ఆనందించుటకు హాలండునకు తండోపతండ 

ములుగ పోదురు. హాలెండుదేశపు పూవుల, పాయల పెంచువారి సంపద అంతయు 

ట్యూలిపాలపైననే ముఖ్యముగ నాధారపడియున్నది. 

(ప్రస్తుతము పెంపకములో తోట ట్యూలిపాల పెక్కురకములు గలవు. ఇవి 

ముందుగ పూయు డ్యూక్ వాన్ టోల్, పింగ్ల్ ఎర్లీ ,డబుల్ ఎర్లీ వంటివి, మధ్య 

కాలమున పూయు మెండల్, (టయంఫిల వంటివి తుదికాలమున పూయు డార్విన్ 

హెచిడ్స్. (బీడర్స్, లిలి.ఫ వర్డ్, కాలేజ్, రెంబ్రాంట్, బిజారె, బిజ్ ల్లో మెన్, 

పారట్స్స్, డబుల్ లేటు వంటివిన్నీ, ట్య్యూలిపా జాతులు, వాటి సంకరములును. 

పూయుకాలముననే గాక, వివిధతరగతుల ట్యూలిపాలు పరిమాణము, ఆకృతి, 

రంగులలో కూడ భేదములు కలిగియుండును. కొ త్తరకములను వి త్తనములనుండి 

పెంచుదురు. కొన్ని (ప్రకృతి సిద్ధముగ 'లీల'లుగా జనించునవి. ట్యూలిపాల (పతి 

తెరగతిలోను పెక్కురకములు గలవు. రాతి తోటలందుగాని, సహజపరచుటకుగాని 

సామాన్యముగ పెంచు కొన్ని ట్యూరీపా జాతులు, ట్యూ. బై ఫ్లోరా,ట్యూ. క్రైసాంతా, 

మూ. వానియాన్హా టూ. వొగెరిి భ్యూ, కార్ మాఎియాన్న్హా ట్యూ. గ్రాగిలై, 

arg. వికారి, య్యా. ఫొ నైరియానా,ట్యూర. మెంఖబానాా క్యూ. వెర్ళికా;ా క్యూ. (వెస్తాళ్ళ్ 

టూ. బారా; టూ. ఉ ర్యెస్టా కా, మరికొన్ని. 

మొక్కకు మూడునాలుగు ఎదురెదురుగా నున్న, నున్నని, పొడుగు, సూది 

మైన. మొనదేలిన, ఆకుపచ్చని ఆకులు, వాటి మధ్యనుండి చివర నొక్క పువ్వు 
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గల పూవు కాడ లేచును. పూవు ఆరు రేకలతో గిన్నె లేక గుర్డువలె నుండును. 

పూవులు ఒకే రంగువిగాని, రంగుల కలయికవిగావి, విపర్యయించు రంగుల 

చారలు, ఇతర గుర్తులు కలవిగాని కావచ్చును. పూలరంగు తెలుపునుండి నలుపు 

వరకు గల, ఎరుపు, రక్త, కెంపు, ఇటుక, నారింజ, పాటల, ధూమ. ఊదా, 

చాకొలెట్, మట్టి, ఛెరీ, మజెంటా, సాల్మన్, సింధూర, గులాబి, మీగడ, పసుపు, 

అఫికాట్, లేతఊదా, వంగపూవు, నీలము మొదలగు అనేక రంగులు చాయలలో 

నుండును. ఇట్టి ఆశ్చర్యము గొల్పు మనోహరవర్ల నంహతిగల సుందరసుమములు 

గల ట్యూలిపాలు ఉద్యాన పుష్పములలో ఆ_గన్టానమును వహించినవి. 

ట్యూలిపాలు విడిపూవులుగాను, మళ్లలో, అంచులలో, తొచెలలో, ఇంటి 

లోపల తొస్తెలలో, కిటికీలలో, కుండ్లలో పెంచుటకును సాటిలేనిది. చెట్ల క్రిందను 

గుల్మముల[కిందను సహజపరుచుటకు గడ్డిలో వేయుట కివి తగినవి. కొన్ని 

పొట్టిగ పెరుగు రకములును రాతి తోటలంద్యు పెంచవచ్చును. 

మనదేశమున ట్యూలిపాలు కాశ్మీరము, కులూలోయ, తదితర సదృశ పర్వత 

(పాంతములందు బాగుగ పెరుగును; కాని మైదానములందు అంత తృ ప్రికర 

ముగ పెరుగవు. సకృతుగా ఢిల్లీలో పుష్పప్రదర్శనములందు కాసిని ట్యూలిపాల 

హీన (ప్రతినిధులు కొన్ని కానవచ్చును. కొండలనుండిగాని విదేశములనుండి 

గాని దిగుమతి చేసిన పాయలు ఢిల్లీ పరిస్టితులలో మొదటి సంవత్సరము పూసి 

తరువాత న%ించును. ట్యూలిపా సైల్లేబాా ట్యూ, ఎయివీనోనిటై వంటి కొలది 

జాతులు హిమాలయములపై నెలవు గలవి. నక్షత ట్యూలిపా యను పేర సామా 

న్యముగ బరగు జ్యూ. సైల్లోబా రాతి తోటలందు. తొ బ్రైలందు, కుండిలందు 

వేయుటకు (ప్రశ స్తమయినది. ఇది ఇంటిలో పెంచుటకు సహజపరచుటకు గూడ 

ఉసయోగించును. ఇది ఢిల్లీ పరిస్థితులలో పూయును. దీని పూవులు చిన్నవి, 

వెలుపల ఎరుపుగల తెల్ల నివి, గుమికూర్చి నాటినచో అందగించును. 

పాయలను ఢిల్లీలో అక్షోదిరునందును, కొండలపై అకోబరు - డిసెందరుల 

లోను నాటుదురు. ఢిల్లీలో పూత ఫిబ్రవరి = మార్చిలోను, కొండలపై మార్చి 

నుండి మే వరకును పూత యుండును. పాయలను 7-"8.10*2 సెం. లోతుగను 

సుమారు 15*2 సెం. దూరముగను నాటుదురు, మొక్కలు చక్కగ నీరువడియు 
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సారవంతమగు నేలలో ఎండ పడుచోట బాగుగ పెరుగును. వాటికంతగ ఎరువు 

పనిలేదు. మంచి పూవులకొరకు ఏటా పాయలను నేలనుండి ఎ తవలెను. ఆకులు 

పచ్చదిడి చనిపోయిన తరువాత పాయల నెత్తుదురు. 

ఆరం లిలీ 
(na) 

కాన్ ఇడ్్వ్షయాో ఎథియోవికా (రిచార్తియా) 

కుడుుందియు = ఆరేనీ 

నౌాలఖభు = దకీణ ఆఫ్రికా 

దీని ఆకులు పెద్దవి, ముదురు ఆకుపచ్చవి. బాణపు కొనను పోలినవి. పూవులు 

తెల్లని అందమైన దొప్పలు. పచ్చని దొప్పలు (డా. బలియక్ఞాయానా) గులాబి 

దొప్పలు (జా. రేదొవాని) గల జాతులు కూడ గలవు, ఇవి (క్రమముగ (ట్రాన్స్ 

వాల్, నేటాలుకు చెండినవి. ఆరం లిల్లీ విడిపూవులకు, తొ'చైలలో పెంచుటకు 

తగినది. దీనిని ఇంటిలోన కూడ పెంచవచ్చును. 

దీనికొమ్మ వేళ్లను విడదీసి (ప్రవర్తింపవచ్చును. విడదీయుటకు ఉత్తమ సమ 

యము అక్షోదిరు. పూత మార్చి చివరకు. 

ఇది ఉదకమండలమునను, ఇతర దక్షీిణదేశపు పర్వతములను, ఉత్తర పర్వ 

తములను కూడ బాగుగ పెరుగును. మైవానముల దీని పెరకువ. తృ ప్తిగ లేదు? 

అయితే సాధు వాతావరణము గల బెంగుళూరున నిది బాగుగనే పెరుగును. 

ఈ మొక్కలు చల్లని చెమ్మగల పరిస్థితులందు చక్కగ పెరుగును. వాటికి 

బాగుగ ఎరువు పెట్టిన నేలయు, పుష్కులమగు ఎండయు, ఇష్టము, 

గడి చెంగలః 
G వూ. 

వ్ ఫె రాంలొన్ జొతులు 

"పటు ని అయమరిల్లిడోనీ 

నౌాలభు + దక్షీణ ఆమెరికా 

ఈ మొక్కలు పొట్టి (15-2 _ 20-8 సెం.) ఆకులు గడ్డినిపోలు సన్ననివి, 

పూవులు పొడుగు కాడలపై నుండును. మామూలుగ పెంచు డాతుబు, తెల్లని 
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పూవుల వై రాంతన్ కాండీడా, గులాబి పూల శౌ. లోజీయా, పసుపు పూవుల 

తె. నల్ఫా్యరియా. శె. (గాం ఫ్లోరా యనదిడు మరియొక జాతి పెద్ద గులాబిరంగు 

పూవులను వహించును, వాపెంయా కు శె ఫెరాంతను కు నడుమ నురయించిన 

వంకర మొకటి కూపెరాంతస్ అనునది కూడ గలదు, దాని పూవులు జెపైరాంత 

సునే పోలును, ఇది రాటున కోర్చునది. ఎట్టి ప్రతికూల పరిప్టితులలోనై న బాగుగ 
పెరిగి చాల కాలము పూత నిచ్చును. 

గడ్డి చెంగల్వ చెట్ల క్రిందను, గుబురులకు ముందును గడ్డిలో వేయుటకు 
(ప్రశ స్తమయినది. ఇది గోటంచులకు, అంచులకు, పచ్చిక మడియంచున, బాటల 
వెంబడి కూడ బాగుగ నుపయోగించును. గుమి కూర్చినపుడు అందగించును. 

దీనిని. తొ"ప్రెలలోను, రాతి తోటలందు కూడ పెంచనచ్చును. 

దీవి పాయలు కొండలపైనను మెదానములందును కూడ మార్చి = షపిలు 

లేక అక్టోబరులో నాటుదురు. పాయలను నాటు లోతు సుమారు గ్*1.7°6 సెం., 

ఎడము కూడ ఆంతే యుండును. తొ ల్పెలలో పెంచునపుడు 20 సెం, తొస్పైలో 

6 నుండి 8 పాయలను నాటవచ్చును. తొప్తెను నింపు మిశ్రమున రెండు పాళ్ల 

మన్ను, ఇసుక, ఆకుపొల్లు చెరియొక పాలున్ను ఉండును. మొక్కలు ఎండగల 

బాగుగ సారము పెట్టిన ఎ(రనేలలో బాగుగ ఎక్కి వచ్చును. అసంపూర్ణ మగు 

నీడయందు కూడ వీటివి పెంచవచ్చును. పూతకాలము మెదానములందు వేనవి 

వర్షకాలములు, కొండలపై వర్ష శరద్భతువులు. పూలు ఉదయము విచ్చి సాయం 

త్రమునకు ముడుచుకొనును, పాయలు వేగముగ అనేక రెట్లగును. వాటివి 

ఎత్తరు. కాని మూడేండ్లు ఆ (ప్రాంతమున వాటిని విడదీసి తిరిగి నాటుటచే సమ్మ 

ర్లమును తగ్గించుటయు, మంచి పూతను (పోత్సహించుటయు జరుగును, 



(ఉ) మెట్టతామర 

తానా జాతులు, నంకరములు 

వటుంవియు : సెభొమినో 

నెలత : అమెరికాలోని ఉషమండరము, ఆసియా 

మెట్టకామర యొక్క ఒక జాతీ రానా ఇండీకా అనునది మధ్య దక్షీణ ఆమెరికా. 

పడమటిండియా దీవులను నెలవుగా గలది. ఇది పచ్చని, ఎర్రని పూవుల పొడుగు 
(150-180 సెం.) జాతి. పెంపకమున నున్న అనేక ఇతర జాతులు కలవు. 
తొనా న్పీనియోసా యను జాతి ఇండియా, తూర్పు ఇండియా దీవులది. మెట్ట 

తామరలోని సామాన్య రకము లన్నియు వేర్వేరు జాతుల, రకముల నడుమ నెర 
పిన సంపర్క_ముల ఫలితమయిన నంకరములు. అట్టి సంకరములలో నొక 
కూటము (క్రోజీ హైబిడ్స్ అనునవి. నర్వసాధారణముగ మెట్టకామరలో రెండు 

విధములు, ఆర్మిడు పూలవి, గుత్తిపూలవి. గుత్తిపూవుల వాటీవలె గాక, 

ఆర్కిడుపూల మెట్టతామరలు పూవు లన్నియు ఒక్కసారి విచ్చుకొనవు, వాటి 

నంతగ అభివృద్ది పరచలేదు, నేటి సంకర రకములపొడవు 45 నుండి 180 నెం. 
వరకును, పూలరంగు మీగడ, పసుపు, పాటిలము, నారింజ, ఎరుపు రంగులు, 

వాటి ఛాయలు చేరి తెలుపునుండి ముదురు ఎరుపు వరకును వ్యాపించి యున్నవి. 
ఒక మరీ పొట్టి రకము, 00 సెం. ఎత్తు మాత ముండున దొకటి గలదు. 
వివిధ వర్షకూటములలో గల. ముఖ్యమయిన రకములు కొన్ని ఈ దిగువ 
గలవు. 

1, పొడుగు రకములు (120 '-, 180 సెం.) 

తెలు : రేడియో, వైట్ క్వీన్. ' 

వనుళ * అరోరా బొరియాలిస్, బిట్టర్ కప్, కెనరీ దిర్, మాస్టర్ పీస్, 

ఎన్ ఛాంటెస్, 

నాలింతి * కౌపర్, జయంట్, కింగ్ హందిర్డ్, రోనమాండ్ కోల్స్, అమె 

రికన్ బ్యూటీ, సన్ సెట్, టాంగో, వయోమింగ్, 
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వింక్ : అలిహూర్ బ్యూటీ, కాండిలా(బా, అ(పికౌల్ కింగ్, సిటీ రేంజ్ 

ఆఫ్ పోర్ట్డండ్, కాకెట్, దామోదర్, దోరిస్, లూయీ శేయో, 
౧ 

మామీ, మిసెస్ హెర్బర్ట్ హూవర్, మిసెస్ పియెరీ యస్ 

దుపా(, (పిన్స్ ఆఫ్ వేల్స్, రోసియా జై గాన్రియా. 

ఎడుళ్చ; రక్తవర్లము *: అసంట్, కార్మిన్ కింగ్. క్షి యోప్మాటా, స్టాచూ 

ఆఫ్ లిబర్తీ , మోహాల్, ది అంబాసిడర్, ది (పసి 

డెంట్, 

2. పొట్టి రకములు (45-105 సెం.) 

వొకుల = సెంటినైర్ రోజ్లై(. డిపార్షింగు డే, హంగేరియూ, ఆరంక్ 

కింగ్, సుస్ క్వెహానా. 

నారింజ = ఆరంజ్ గ్లోరీ. ఆరంజ్ హూం, పెయిరీ, క్రియోపా(ట్రా. 

వనుఖ్లు = స్టార్ డస్ట్, ఆ్మపికాట్ . 

జరుపు = కిన్ షార్ లాట్, సెయింట్ (టో పెజ్ (పచ్చని అంచుల 

ఎరుపు) 

కొన్ని రకములందు పూవులు చుక్కలు, చారలు కలిగి యుండవచ్చును, 

కోన్నింట రేకలకు కొట్టవచ్చిన రంగుల అంచు లుండవచ్చును. కొన్ని రకము 
లందు ఆకులు కాంశ్యవర ముగను, లేక చిత్రవర్హముగను ఉండవచ్చును. 

1. వచ్చని చుక్కలతో ఎదళ్ల = సైక్షాప్స్, గ్లేడియేటర్, మికాడో, అనవా, 

పెర్చ్పీ లంకాస్టర్, యెల్లో కింగ్ హంబర్డ్, మిసెస్ లంకాస్టర్. 

2. నారింజ ఎిడుల్హు ఎ/(రని గుథతులు; కింగ్ హందిర్డ్, ఆరెంజ్ గోరీ 

(పసుపుపై చిందిన నారింజ.) 

ర. ముదుద నారింది-వనువు అంచుతో యుదుడు బీడుఖ్రు-నారింజ రో సముంద్ 

కోల్స్. 

4. వనువంచు ఎడుత్రు. క్వీన్ షార్లాట్ (పొట్టి 45.61 సెం) 

5. తోళ అవలు: కింగ్ హంబర్స్, లా గోరీ, బ్రాక్ నైల్. 

6. బి/తవర్గభు ఆవలు = 'హ్రైనాక్రియా వేరిగేటా (పచ్చపూవులు, చారల ఆకులు. 

పొత్తి, 61-90 సెం.) 



మెట్టతామర 9935, 

ఢఉవయోగములు : మళ్లకు తగిన ఉద్యాన పుష్పములలో ఆ(గేేణికి చెందినది 

'మెట్టతామర. పెద్ద మళ్లలో గుమికూర్చినపుడు దీని సొగసు ఆతిశయించుటచే 
పెద్ద ఇంటి తోటలలోను, పుర, నగర ఉద్యానములలోను, పార్కులలోను దీనికి 

సాటిలేదు. మెట్టతామరను సాధారణముగ పచ్చిక అంచునావి, పచ్చికలో గాని, 
ముఖ్యముగా లోకంచే ముందుగ, మడులలో వేయుదురు, వేర్వేరు రంగుల రక 

ములను విడివిడిగా నాటుదురు. ఒకొక్క స్పుడు (ప్రస్ఫుటముగ అందముగ నుండు 

టకు ఒకే మడిలో వేర్వేరు రంగులను వాటి ఎత్తు, రంగు, పూయు కాలములను 

గుర్తున ఉంచుకొని కూర్చుట కూడ కలదు. మడి పరిమాణము లభ్యమగు స్ట 

మును బట్టి యుండును. ఆకృతి దీర్హచతుర్భసము, చదరము, వర్తులము, దీర 

వర్తులము, ముక్కోణము, షడ్చుజములు కావచ్చును. పొట్టి రకములను పెద్ద 

గోలెములలోను పీపాలలోను పెంచవచ్చును. 

(వవర్షనము = ఇవి గింజలనుండియు, కొమ్మలను విభజించుట వలనను (ప్రవ 

ర్రితమగును. నాటుటకు మంచి సమయము వర్షారంభమునకు ముందుగ జూలైలో, 

వర్షములు ముగిసిన తరువాత కూడ నాటవచ్చును. మళ్లను 61-00 సెం. లోతుగ 

తవ్వి జూన్లో తయారు చేయుదురు. 10:2 . 15*2సెం, ఎత్తుగ బాగుగ చిలికిన 

పకువుల ఎరువును అందు పరుతురు. కొమ్మలను 15*2 సెం. లోతుగ, వరుసల 

లోను, వరుసల మధ్యను 45-61 సెం. దూరముగ నాటుదురు. వేళ్లు బాగుగ 

ఎర్పడుటకును, కొమ్మలు కుళ్లకుండుటకును వాటిని నాటునపుడు ఇసుక పొరపై 

నుంచుదురు. మొక్కలు సంవత్సరమున అడపా తడపా పూయుచునేయుండును. 

గాని మంచి పూవులు అక్షోబరునుండి డిసెంబరు వరకును, ఏ(పిలునుండి జూన్ 

వరకును లభించును, పూతను పొడిగించుటకు వాడిన పూలను తరుచుగ తీసి 

వేయుచుండవలెను. 

సెందిరులో మొదటివాత ముగినినవెనుక, ఏ[పిలును౦డి జూనువరకు వచ్చు 

రెండవపూత బాగుండుటకై మళ్ళలో ఆకుపొల్లు, పశువుల ఎరువులను వేయవలెను. 

(కొత్త రకములు సంకరణమువలన జనియించును. ఇందులకై వాటిని గింజల 

నుండి పెంచుదురు. లీలల వలన కూడ కొన్ని రకములు ఉదయించును. గింజలు 

చిన్న బటాణీ యంతగ నల్లగ నుండును. విత్తనములను ఆకురాయితోగాని. 
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హంనపాదు కాగితముతోగావి లేక అంకురము గాయపడకుండ ల్లేడుతోగావి 
శీతురు, దానివలన గింజలు చక్కగా మొలకెత్తును. ఒకొక్కపుడు గింజలను 

తెల్ల వార్లు నీట నానబెట్టుటగాని, "పేడలో పొదపుటగావి (పయాజనకరము 

కావచ్చును. 

వెంవకము : ఈ మొక్కలు సారము, తేమగల నీరింకు నేలలలో ఎండ పడు 

చోట వర్తిల్లును. మరీ ఎక్కువగ వేపిన ఎరువు రొట్ట బలియజేసి పూతను తగ్గిం 

చుటచే మానదగినది. గోలెములలో పెంచుటకు, మిశ్రమున ఒకపాలు మన్ను, 

రెండుపాళ్లు ఎరువు. ఆకుపొల్లు ఆయిన మంచిది, ఆరపాలు ఇసుకయు చేర్చవలెను. 

(ప్రతి ఏడును జూనులో కొమ్మలనె త్రి తిరిగి జూలైలో నాటుటకు ముందు 

విశ్రాంతి నీయవలెను. దీనివలన పూత చక్కగ వచ్చును. ఎత్తిన దుంపలను 

మరల నాటువరకు ఇసుక కప్పి నీడ నుంచవలెను, నాటుటపముందు కొమ్మలను 

తుంచవచ్చును. మెట్టతామర మంచుకోర్వదు గాన మంచుపడు రాత్రులందు మడికీ 

బాగుగ నీరు పెట్టవలెను. మళ్లీ పై అకుపొల్లును పరుచుట కూడ (ప్రయోజనకర మే. 

మొక్కలు మంచు దెబ్బ తిన్నచో వాటివి మొదలంట నరికి కొత్త ఆకులను పెట్టి 

విచ్చుట మంచిది. 



(ఊ) దహంవార్షి కములు 

రోడోడెండాను: (లోడో డౌం (డాయ నింన్యై, తదితరజాతులు); కుటుం 

బము: ఎరియనీ; నాలభు: చై నా, జపాన్. టిబెట్టు, ఇండియా, బర్మా. 

అజేలియాలని కూడ పిలువబడు నివియన్నియు లోడో ౭ెం(శాను జాతులే, 
లో. నింనియి, లో. ఠఇండీకం, రో. దివాశికం (లో. మాలి) రో, ఆభ నం, రో. ఆక్స్ 

తౌెంచేల్, రో. సైనాబ్లిన్. ఇవి కొండలపై బాగుగ పెకుగు చిన్న గుల్మములు. 

మైదానములం దివి అంతగ పెరుగవు. కాని, కొండలనుండి సెప్టెంబరు - అక్షో 

బరులో తెచ్చి, అరనీడలో జాగరూకతతో పెంచినయెడల నివి ఫిబవరి - 

మార్చిలో పూయును. దీనియందు గల యనేక రకములు చాలవరకు వివిధజాతుల 

నంకరములే. ఆకురాల్చు, రాల్చని రోడోడెం(డ్రానులు రెండును పెంపకమున 

నున్నవి. ఆకురాల్చు వాటిలో ముఖ్యమగు రకములు : గరాటువల నుండు 

నారింజ, ఎరుపు, సాల్మన్, కెంపు, అటపికాట్, పసుపు చాయలలో చక్కని పెద్ద 

పూవుల మాలిస్, పై నెన్సిస్లు, బాకౌవంటి ఒంటి రేక, ముద్ద సుగంధ పుష్పముల 

-ఘెంట్, పాటలము. గులాబి, ఎరుపులలో వెడల్పుగ తెరుచుకొన్న పువ్వు 

కాం ప్ఫెరీ సంకరములును. ఆకు రాల్చని (నిత్య హరితములు వాటిలో ముఖ్య 

మగు తెగలు, ; చిన్న దిచ్చలిపండు రంగు పూవుల లో. అక్ర నం, చిన్న తెల్ల. 

వంగపూవు, పాటల, ఎర, సింధూర వరముల పూవుల కురుమె లేక జపాను 

రోడోడెండ్రానులు, కురుమె పూవుల రంగులలోనే పెద్ద పూవుల మాల్వాటికా 
నంకరములున్ను, కురుమె, లేక జపాను రోడోడెండ్రానులు (అజేలియాలు) రాతి 

తోటల కుపయోగములు. మనదేశపు అజేలియాలు (రోడోడెండ్రానుల్రు ఎరుపు, 

గులాది చాయలలో పెద్ద ఒంటిరేక, లేక ముద్ద పూవులను పూయును. సాధారణ 

ముగ పూవు రంగునందు తెలుపు చేరియుండును గాని, ఎల్లపుడు కాదు. 

అజేలియాలు సాధారణముగ అండములతో (ప్రవర్ణనమగును. విత్తనముద్వారా 

వచ్చిన మొలకలు నికరముగ రకమునీయవు. ఈ మొక్కలకు సూర్యరళ్ళి, చల్ల 

దనము, పులుపు నేలలు కావలెను. చక్కని పెరకువకు, పూతకును, _ద్రవపు 

"టెరువున్ను, నీటిపోతయు [కమముదస్పక యుండవలెను. పూత అయిన వెనుక 
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నీటి పోతను తగ్గించి; మొక్క విశ్రాంతి నొందిన తరువాత తేలికగ కత్తిరించి, 
అప్పుడు మన్ను, చివికిన నాచుమన్నులు సమపాళ్లుగ చేర్చిన మి శ్రమమును ఈయ 

వలెను. మెదానములలో వీటిని గోలెములలో పెంచుదురు గాని కొండలపై నేల 

లోనే వేయవచ్చును, 

బోగెన్ విల్లా, కు. నక్టాజినోనీ: నౌలభ్ర, ఉష్ణ, న్యూనోష, దక్షిణ అమెరికా. 

చిన్న తోటలలోను, పెద్దవాటిలో ను కూడ, టోగెన్ విల్లా దాని ఆందము వల 

నను ఉపయోగమువలనను చాల విలువ నొందినది. దీవికి (పెంచి నావికుడైన 

లూయీ ఆంట్వాన్ దొ బూగాన్ విల్లీ పేరుపెట్టిరి. ఉష్ణ, న్యూనోష్ట దక్షిణ అమెరి 

కాల నెలవు గలది యగుటచే ఘన శీతోష్తములకు తగినది. 

నిండు పూతలో నున్నపుడు ఇది చాలకాలము పాటు మైమరపించు రంగును 

విరజిమ్మును. అక్షోదిరులోగాని చల్లదిడి హాయిగనుండి చలికాలము ప్రారం 

భింప నున్నపుడు ఇది పూయ నారంభించును. వేసవిలో మరియొక విడత పూత 

వచ్చును, గాని స్నో వైట్, స్నో కీన్ వంటి కొన్ని రకములు చలికాలమున 

ఒక్కసారి మాత్రమే 'పూయును. వేసవిలో తోటలన్నియు వివర ములయిన తరి, 

గుల్ మొహర్ (సుంకేశుల, తురాయి, పాయిస్సియానా రజియ, కావియాలు, 

జకరాండా, బొడిస వంటి కొలది అందమైన పూలచెట్లిను తప్పించి ఇంత పుష్క 

లముగ పూయుమొక్క తోటలో మరియొకటి లేదు. 
దీనిని గుల్మముగను, లతగను కూడ ఉపయోగించనగును. గుల్మముగ 

పచ్చికపై అందమగు వస్తువు అగును; తరుచుగ పొడుగు కాండముతో పెంచు 
దురు. ఒకే కాడవై రెండు మూడు రంగుల రకములను అఆంటుగట్లి పలు రంగు 
లను పొందవచ్చును. బోగెన్విల్లా లోకంచె రంగులతో రంజిల్లుట సామాన్య 
ముగ జూచునదే. దీనిని పొడుగు చెట్లపైకి, చనిపోయిన చెట్ల (ప్రకాండము 

మీదికి, దడిమీదకు, (ప్రాకించవచ్చును. పెద్దగోలెములలో, ముఖ్యముగ సిమెంటు 
తొప్పెలలో పెంచుటకు ఇది చక్కగ సరిపోవును. 

టోగెన్ విల్లాలను ఖండములవలన, అంటు తొక్కు_టవలన, మొగ్గను అంటు 

కట్టుటవలన (ప్రవర్ణనము చేయవచ్చును. ఫ్రిబవరి = ఏప్రిలు మధ్య నంట్లు తీయు 

టయు, కత్తిరించిన పిదప జూన్ = జూలైలో ఖండములు నాటుటయు మంచిది. 
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ఇఅండములచే (పవర్చింప కష్టమగు మెరీ పామర్ వంటి కొద్ది రకములను మొగ్గం 

టుచే సులభముగ ప్రవర్హింప చేయవచ్చును. అంటు గట్టుటకు మొలకగా 

డా॥ ఆర్. ఆర్. పాల్ అను రకమును ఉపయోగింపవచ్చును. చాల రకములు 

గింజ కట్టవు. కాని ఢిర్లీకంటె బెంగుళూరు, మైసూరు, హైదరాబాదులందు ఇవి 

బాగుగ గింజకట్టును. గింజలు కొత్త రకములను పెంచుటకు పనికి వచ్చును, 

ఇట్లు గింజలనుండి వచ్చిన రకములు చాల గలవు. 

నమయము : జూలై నుండి సెప్రైందిరు వరకు నాటుటకు మంచి సమ 

యము. చలికాలమున పెరకువ హీనముగాను. చావు లధికముగాను ఉండుటచే 

ఆ కాలమున నాటరాదు. మొక్కల నడుమ 1:80 = 2-40 మీ, ఎడముంచ 

వచ్చును. కాసి కంచెగా వేసినపుడు ఇంకను దగ్గరగ వేయవలెను. నాటుటకు 

(తవ్వు గుంతలు 90 సెం. వ్యాసము 75 సెం, లోతు ఉండవలెను. నాటునపుడు 

ఒకొక్క గుంతకు మూడు నాలుగు తట్టల చిలికిన పశువుల ఎరువును వేయ 
వచ్చును. 

పూత ముగిసిన వెనుక జూన్లో వెంటనే కత్తిరించుటవలన, తరువాతి బుతు 
వున పూత బాగుండును. నేలపై నున్న వాటికంటె, గోలెములందున్న వాటిని, 

వాటి పెరకువను నిరోధించుటకున్ను, ఆకారమును నిలబెట్టుకొనుటకును, మరింత 

కఠినముగ క త్తిరించుదురు. క త్తిరించిన తరువాత ఒక్కొక్క మొక్కకు రెండు 

మూడు తట్రలు పేడ ఎరువు వేపి దండిగ నీరు పోయవలెను. పూత మెండుగ 

వచ్చుటకు మొక్కలను నీరు బాగుగ నింకు నేలపై ఎండ బాగుగ తగులునట్లు 
పెంచవలెను. పూత ఉద్ద్రతముగా నున్నపుడు నీటిని తగ్గించసలెను. ఏలనన 

నీరును అమితముగా పోయుటవలన పూవులు త్వరగా రాలిపోవును. ఈ మొక్క 

లకు చలికాలమునందు కంటె వేసవిని ఎక్కువ నీరు కావలపియుండును. చిన్న 

మొక్కలను చలికాలమున నేల మంచునుండి కాపాడవలెను. టోగెన విల్లా చాల 

రాటున కోర్చు మొక్క యగుటవలన ఇంచుమించుగ $లీరిధ్ర కిటకాదుల పీడ 

దీనికి లేదనియే చెప్పవచ్చును. 

నాలుగు జాతులు: తోటలలో పెంచు Mes నాలుగు శాస్త్రీయ జాతులకు 

చెందినవి, అవి యేవన, లో. గ్లా (వౌ బో. స్పెల్టాలిలిన్ బొ, వెడావియానా, 
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బొ. మిట్టీయానా. ఇవి పెరుగు స్వభావము, ఆకు ఆకృతి పరిమాణములు, పుష్ప 

హృత్రముల రంగు, పూత స్వభావము లందు విఖిన్నముగ నుండును. 

బోగెన్ విల్లాయందు పూవుగ వ్యవహరింపదిడునది మూడు పుష్పపతములు. 

అనలు పూవు వాటి నడుమ నక్షత్రమువంటి ఆ(గముతో గొట్రమువలె చూపు 

నాకర్షించక యుండును. పుష్పషతముల రంగు తెలుపు. లేత వంగపూవు, 

దిచ్చలిపండు, ముదురు వంగపూవు, నారింజ, పసుపు, ఎరుపు రంగులలో 

నుండును, పెద్దగా చెప్పుకొనదగిన రకములలో కొన్ని: స్నో క్వీన్ (తెలుపు) 

సాండెరియానా (ముదురు వంగపూవు), స్పైండెన్స్ (ముదురు వంగపూవు), 

(టివిడాడ్ (లేత వంగపూవు), మేరీ పామర్ (రెండు రంగులది, ఒకే మొక్కపై 

ముదురుగులాబి, తెలుపు పూవులు), మిసెస్, హెచ్. సి. దిక్. (ముదురు గులాబి), 

లూయీ వాదెన్ (నారింజ), ఎవిడ్ లంకాస్టర్ (నారింజ), లేడీ మేరీ బేరింగ్ 

(పసుపు పసిమి), మిసెస్ బిట్ (ముదురు కెంపు, సానెల్ (లేత గులాబి 

ధూమము), (స్పింగ్ ఫెస్టివల్ (లేత దిచ్చలిపండు) డా. ఆర్, ఆర్, పాల్ 

(ఇటుక ఎరుపు, సమ్మర్ న్రైమ్ (శేటు ఎరుపు). పార్ట (రండురంగుల పత 

ములు__నారింజ, గులాబి ఊదా), టొమాటో (ఎ్యరమట్రిరంగు), సెన్సేషన్ 

(ముదురు దిచ్చలపండు రంగు). ఇందు స్నో క్వీన్, (ట్రినిడాడ్, టొమాటో అను 

రకములు త్వరగా పూయునవి. మిసెస్. హెచ్. సి. బక్. మేరీ పామర్, సానెట్, 

సాండెరియానా, టొమాటోవంటి రకములు కొవ్ని తొ్రెలలో పెంచుటకు 

(ప్రశ స్తములు. 

ఆకులపై పసుపు, మీగడ, తెలుపు మచ్చలుగల చిత్రితరకములు ఎక్కువగా 

(పజారంజకమగుచున్నవి. తిమ్మ అను రకము మేరీ పామర్ యొక్క చిత్రిత 

రూపము. ఇటీవల (ప్రవిష్టమయిన ముద్దపూవుల రోజ్ లిల్లీస్ డిలైట్, వా. చువోరా 

వంటివి అనేక పుష్పపత్రములు గలవి. రీలలుగను, (పకృతి సిద్దమయిన సంకర 

ములుగ నుదయించిన గింజలనుండియు వచ్చిన ఈ లెక్కకు మించిన రకములు 

రాటు కేలినవి, సులభముగ పెంచనరూనవి, అందమయినవి, తోటలో పెక్కు 

తెరగుల నుపయోగించ వీలయినవి. 

కెమిల్లియా : (శెజిల్లీయా జపాచికా); కుటుందిము : ధిటేనీ; నాలఖు; 

జపాను, కొరియా, 
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కెమిల్లియా (=: వుపాచికా) లో చాల రకములు గలవు, తోటలలోని ఇటీవలి 

రకములు చాలవరకు ౩. జపానికా, కె. నాల్యుయెనౌన్ళిన్ (3. విలియం పై )ల మధ్య 

నెరపిన సంపర్కము సంకరములు. పూపులు ఒంటిరేకవి, వెడల్పయినవి, 

గరాటును పోలినవి. చాల రకములలో తెలుపు, లేక అనేక చాయల గులాబి 

రంగులో ముద్దపూవులుండును. ఆలస్యముగ పూయు 3. ళకాంక్సాం మరియొక 

(ప్రపిద్దరకము. కెమిల్లియా చెనవిని, ఆగస్టులోను పూయును, 

ఈ మొక్కలు కొండలపై, ముఖ్యముగ ఉదకమండలము, కూనూవు, డా 

లింగ్లలో చక్కగ పెరుగును, మెదానములలో బాగుగ పెరుగవు. వీటికి 

ఒకింత ఆమ్లగుణముగల నేల, దండిగ అంగారక పదార్థమును, ఒకింత నీడ, 

తేమగల చల్లని వాతావరణము కావలెను. (ప్రవర్ణనము ఖండములద్వారాను 

లేక కాండములోని చిన్నపెచ్చుతో కూడిన ఆకు, దానిసందున మొగ్గద్వారాను 

చేయవచ్చును. పూత ముగిసిన వెనుక మొక్కలను వెనుకకు క త్తిరించవలెను. 
చామంల్': కుటుంబము కంతానిజే; నాల, యూరపు, ఆసియా, అమెరికా, 

ఆ(ఫికా. 

(పజల మనసును చూరగొనుటలో చామంతులు బహుశ గులాబికే రెండవవి. 

ఇవి 2500 ఎండ్ల కు వగా సాగున నున్నవి. క్ఫ్తక సంపర్కముల ద్వారాను, 

ఎంపుడువల్లను ఇవి తమ స్వదేశములగు చైనా, అపానులకోను, ఇంగ్హండు, 

(ఫాంసు, అ. సం. రా, ఆ స్ట్రేలియాలలోను కూడ గణనీయమగు మార్పులను 

పొందినవి. ఇప్పుడు వేర్వేరు దేశములలో వెలకొలి రకములు సాగున నున్నవి. 

ఒక్క ఇంగ్లండులో నే 8000కు మించి రకములను పెంచుచున్నారు. 

వర్పీకరణము : చామంతి రకములు ఎడు ముఖ్యతరగతులాగ విభజింసదిడినవి. 

అవి ఏవన, లోతిరిగినవి (గుండ్రని బంతివంటివిి, వెనుతిరిగినవి (వేలాడు 

పూవులవి, లోతిరుగుడు (రేకలు వదులుగా (క్రమరహితముగా లో వైపునకు 

తిరిగినవి) బొడ్డు (ఒంటిరేకలున్ను, మధ్య గొట్లపు పూవుల బొడ్డుగలవి పాంపాన్ 

(చిన్నపూలవి), ఒంటిరేక (మధ్యబౌడ్డున్ను, అయిదు రేకపూవులు గలవి, నానా 

రకములు. సైడర్ (సాలీడు) (రేకల కొనలను గోరుగలవి), చమ్బా (రేకల 

కొనను చమ్బావలె నుండునవి), కొరియను (చిన్న ఒంటిరేక, లేక బొడ్డు కాన 

దిడు ముద్దపూవులవి), రేయన్నాంటి (గొట్టపు రేకలవి). మొ॥ 
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సాణ * ఫ్మిదివరి మొదట్లో, పూత ముగిసిన వెనుక కాడలను నేలనుండి 15"2. 

28-0 సెం. ఎత్తునకు క త్తిరించవలెను. కొంతకాలము తరువాత మూలమునుండి 

పిలక లురయించును. వాటిని విడదీసి చిన్న 10 సెం. తొశ్పెలలో నాటుదురు. 

తొచ్వె మిశ్రణమున ఒకపాలు ఇసుక, ఒకపాలు మన్ను, స ప్లు ఆకుపొల్లును 

చాల “న్వల్పముగ వెలిబూడిదయు చేరియుండును. 

ఏ పిలు అంతమున తిరిగి నాటునపుడు ఒకసాలా ఇసుక, ఒకపాలు మన్ను, 

రెండుపాళ్లు ఆకుపొల్లు, పాతికపాలు వెలిబూడిదయు ఒక పెద్ద చమ్చా ఎముకల 

పొడియు చేర్చిన మిశ్రమునింపిన 15 సెం. తొస్తెలలోనికి పిలకలను మార్తురు 

మూడవ, ఆఖరుమార్పు ఆగస్టులో మొలకలను 25.80 సెం. తొక్రైలలోనికి మార్చి 

నపుడు జరుగును. ఈ మిశమున ఒకపాలు ఇసుక, ఒకపాలు మన్ను, రెండు 

పాళ్లు ఆకుపొల్లు, రెండుపాళ్లు పళువుల ఎరువు, బొగ్గు, బూడిద చెరియొకపాతిక 

పాలున్ను, రెండు పెవ చమ్చాల ఎముకలపొడియు చేరియుండును. మే-జూన్ 

లలో చిన్నమొక్క.లను మండుటెండనుండియు, వర్షకాలమున జడివానలనుండియు 
మొక్కలను రక్షింపవలయును. 

.ఒకొక్కప్పుడు కణుపుకుపైగా 5-1-7*6 సెం. పొడుగు ఖండములను తీసు 

కొని (క్రింది ఆకులను తీపివేపి తొప్తెలలో ఇసుకలో నాటుదురు. నాటుటకుముందు 
ఈ ఖండములను సెరడిక్సు-బి వంటి వేరును (పోత్సహించు హార్మోనురో 
ముంచుటవలన (పయోజనముండును. ఖండములను ఫిబవరిలోగాని, ఆకుసందున 

పుట్టు పక్కకొమ్మలనుండి తీసుకొనునపుడు ఆగస్టులో గాని తీసుకొనవచ్చును, 

ఈ రెండవపద్దతిని, కొద్ది పిలకలను వేయు రకములనుగాని, ఏదైనా ముఖ్య 

మయిన లేక అపురూపమయిన రకముల ఒంటిమొక్కలనుగాని త్యరితముగ వృద్ది 

చేయుటకు ఉపయోగింతురు. 

ఆఛ్రట, మొగ్గలుతీయుభ (కవుటు గిల్లుట) : మే చివరగాని, జూన్ మొదటగావి 

ఆకు సందులందు (ప్రక్క రెమ్మలు ఉదయించబోతున్నపుడు ముఖ్యకాండము కొనను 

గిల్లుదురు (ఆపుదురు. ఆపుటవలన ఆకు సందులనుండి రెమ్మలు (పోత్సాహము 

నొందును. అప్పుడు మొక్కపై నుంచదలచిన కాడల సంఖ్యను నిర్ణయించ 

వలెను, (పదర్శన పూలను కోరువారు ఒకటి, మూడు, లేక ఆరుకాడలను ఉంచు 
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దురు. ఇట్లు విడిచిన (పతి కాడచివరను పొడము మొదటి “తలి మొగ్గను పెరుగ 
నిచ్చి, ఆకు సంమల నుండు మొగ్గలను, రెమ్మలను గిల్లి చేయుదురు. అయితే 

పాంపాన్, కొరియన్, ఒంటి రేకలలో కవుటుగిల్లుటను అవలంబించరు, ఒకొ 
క్క_ప్పుడు ఒకానొక రకమున మొదటితల మొగ్గలను తీసివేసి రెండవతల మొగ్గ 
అను పూతకు వియచుటయు కలదు. ఈ రెండవతల మొగ్గలు మొదటితల మొగ్గల 
కంటె చిన్నవి, కాని ముఖ్యముగ గులాబికకములలో దట్టమగు రంగు కలవిగ 
నుండును విరిసెడికాలయు పిలకలను నాటిన, లేక ఖండములు వేరుతొడిగిన 
నాటినిదిట్రి, ఆపిన, కవుటుగిల్లి న రోజు నుబఐట్టి యుండును. విడేశములలో (పతి 

రకమునకు ఆప్ప, కవులుగిల్లు సరియైన లేదీలు నిర్ణ యించబడినవి. మొక్కలకు 
ఆక్షోబమలో (పాపు కావలెను, 

ఎరువు వోయిట = అమ్మోనియం సచ్ఫేటును రెండు గాలన్ల వీళ్లలో (9 లీట 

ర్లలో) 28-35 [గ్రాములు కరిగించి, జూలై - ఆగస్టులో మొక్కకు పెంటు 
చొప్పున పోయవలెను. మొగ్గలు కానవచ్చిన తరువాత ఇదే విధముగ పొటా 
సియం సళ్ళేటును వేయవచ్చును. ఆఖచుసారి తొ్పెను మార్చినప్పుడు పెద్ద 
చమ్బాడు సూపర్ ఫాస్ఫేటును వేసి మట్టితో కలుపవలెను. నత్రజని మంచి 
ఆరోగ్యమగు మొక్క. పెరకువను, సో బలమయిన లావగు కాడలను, 

పూవులను, భాస్వరము చక్కని చేరు పెరకువను (పోత్సహంచును, (దవపు 

"చెరువును తయారు చేయుటకు ఒక్క పౌను పచ్చిపేడను ఆయిమ గాలన్ల నీటిలో 
కలిపి నాలుగ్లైదు రోజులు మురిగిన తరువాత లేత టీ రంగు వచ్చువరకు నీళ్లు 

కలుపవలెను. పూ మొగ్గలు పొడమినస్పటినుండి, పూవుణ అరవిచ్చువరకు వార 

మున కొకతూరి [ద్రవపు ఎరువును వేయవచ్చును. వెక్కసముగ ఆహారము 
నిచ్చుట కేమముగాదు. ఇది ఒకటి రెండు ఆకులను విరుదుటచే తెలియవచ్చునుం 
ఆకు ముదురురంగుగ నుండి పెళుసుగ రెండు ముక్కలాగ విరిగిపోయినచో, 
ఎరువు వేయుట నిక ఆపవచ్చును. 

నీవ తటుథ + చిన్న మొక్కలకు వేసవిలో తరుచుగ నీరు కావలెను, గాని 
వర్షములలో నంతగ పనిలేదు. ఆతిగ నీరుపోయుట మంచిది కాదు. తొట్టెలను 
కొచ్చెతో తట్టుబవలన నీరు కావలెనో లేదో తెలిసికొనవచ్చును, మొద్దుగ పలికినచో 
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నంతగ నీరు అక్కరలేదని, అంగున (మోగినచో నీరు కావలెనవి, ఎరుగ 
వచ్చును. 

బీడలు, కీటకములు; నల్ల పెంకు పురుగు డీంభములు జూలై = ఆగస్తులలో 

తొపెలమొదట కానవచ్చి, మొక్కలను వాడజేయును. ఈ డింభములను చేతితో 
నేరి చంపవలెను. మన్నులో కొద్దిగ 6% బి. హెచ్, సి. లేక డి, డి, టి.ని కలుపుట 

కూడ పనికివచ్చును. మరియొక పురుగు పేను, ఇది చలి నెలలలో వచ్చి ఆకుల 

రసము పీల్చును. బాసుడిన్ మూడు గాలన్ల నీటిలో 28-05 (గా. చేర్చి చల్లుటచే 

కూడ పేనును నివారించవచ్చును, 

తెగుళ్లలో వాడుపు, బూడిదతెగులు ముఖ్యమయినవి. వాడిన మొక్కలు కాన 

వచ్చినంత నే పెరికి కాల్చివేయవలెను. బూడిదతెగులు నివారణకు గంధకము 

పొడి చల్లుట మంచిది. 

నర్తకి; (భక్టియా వకెల్తానికా, భ, కాక్ళీియా ఫ, బ్రల్లెన్స్) కుటుం, 

ఈనోధాలేనీ, నాల: మధ్య దక్షిణ ఆమెరికా, న్యూజీలాండు. 

ఫక్సీయా లో పెక్కు రకములు, జాతులు గలవు, తోటలలోనీ రకములు 

చాలివరోకు ౪, ఫ్రల్లెన్స్, భం కాళ్ళీనియా భ, చుజాల్తానికా వాతుల నడుమ నెరపిన 

సంపర్కుముల వలన ఉదయించిన సంకరములు. కొన్ని జాతులు, రకములు 

మెజెల్హాచికా (గానీలిన్, మురియెల్ శాన్ (ఫాన్సిసో) మొదలయిన వాటి వంటీవి 

ప్రాకెడు స్వభావము కలిగి 'వేలాడు తొ్పెలలో పెంచుటకు తగియుండును. 
ఛం అర్యోరినెన్సొ అను జాతి పొట్టి చెట్లు (6-7-5 మీ.) ఇది నిటారు వెన్నులపై 

చిన్న ఎ్మర్రవి సువాసన పూలను దండిగ పూయును. సగము లశస్వభావము గల 

ఛం రొరింబిఫ్లోరా అను మరియొక గుల్మజాతి పెద్ద ఆకులతో పొడుగు ఎరరని 
గొట్టపు పూలు కలిగియుండును. 

నర్తకి మొక్కలు గుల్మ స్వభావము గలవి, వీటి పూవులు అందముగ వేలా 
డుచు లోలకుల వలెను, నర్తకివలెను ఉండును, రక్షకష్యత్రములు, రేకలు వేరు 
రంగులవిగా, తెలుపు ఎరుప్ప, ఎరుపు ఊదా, ఊదా ఎరుపు, సాల్మన్ నారింజ 

ఎరుపు, తెలుపు గులాబి లేక ఊదా మొదలయిన రంగులలో నుండును, పూవులు 
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ఒంటి రేకవిగాని ముద్దవిగాని కావచ్చును. సర్తకి తొ్తెలలో, వేలాడు తొచె 

లలో (పాకెడు రకములు) కిటికీ తొస్తెలలోను, గుల్మపు గుబురులోను, వన్య 

వనమునను పెంచుటకు (పశ స్తమమునది, 

ఇవి ఉ త్రరదేశపు మైదానములందు అంత బాగుగ నెదుగవు గాని ఉ త్త 

దక్షిణ దేశపు కొండలపైనను, సాధు శీతోషములు గల బెంగుళూరు మైసూరుల 

లోను చక్కగ పెరుగును. అయితే సెపైంబరు - అక్షోబరులో కొండలపై నుండి 

తెచ్చిన మొక్కులు మైదానములప్రై మార్చి - ఏ(ప్రిలులో పాయును, చక్కగ 

పెరుగుటకు మొక్కలకు చల్లని తేమగల పరిస్థితులు కావలెను, ఇవి ఎరువువేసిన 

మంచి ఫలితము నిచ్చును. మొక్కులు స ని ద్రాణమగును, తదుపరి 

జనవరి _ ఫిదివరిలో, సమమైన కొ త్తకొమ్మలు వచ్చుటకై, వెనుకకు క త్రిరించ 
వలెను. మొక్క_లను ఖండములు, విత్రనములి ద్వారా (ప్రవర్ణనము చేయుదురు. 

కొత్త రకములను సృజించుటకు విత్తనముల ద్వారా (పవర్థనము చేయుదురు. 

జిరానియం ( పెలల్లో.యం జొనేల్, ఇతర జాతులు) ; +" కుటుం: దొారాాయేనీ? 

జిరానియంలు వృక్షళాస్త్రమున పెలలోబియం జాతులు ముఖ్యముగా 

క నేల: వ వళ లలో నాలుగు తరగతులు గలవు, జిరానియం లేక 

మాండలిక రకములు (పె. బొనోల్), ఐవీ = ఆకుల రకములు (పె. వెల్లేటం) 

(ప్రదర్శన లేక అద్భుత రకములు (పె. వొవెక్టికి, సువాసన ఆకుల రకములు. J 

(పతి తరగతిలోను పెక్కు. రకములు గలవు. మాండలిక తెగలు చక్కని 

నూగుకో కప్పబడిన వంకుల అంచుగల గుండ్రని ఆకులపై గురపు నాడదువ౦టి 

ఆకారమున నల్లగ నుండి చాల జనరంజకమయిన రకములు, చిత్రవర ముల 

ఆకుల రకములుకూడ గలవు. పూవులు గుండ్రగ, చదునుగ, ఒంటిరెక గగాని, 

ముద్దిగగాని, ఎరుపు, పాటల, రక్త, కెంపు, ధూమ, సాల్మన్, సింధూర మొద 

లగు రంగులలో నుండును. (ప్రాకెడు కాడల ఐవీ - ఆకుల పెలెర్షి'నియములా 

వేలాడు తొస్పైలలోను, కిటికీ తొన్సైలలోను వేయుటకు పనికివచ్చును. ఈ తెగలో 

చిత్రిత పష్మృతముల రకములుకూడ గలవు. (ప్రదర్శన, అద్భుత రకములలో 

మిగిలిన జాతులవలెగాక పూవులు గరాటు ఆకారములోను, ఆకులు చేతి ఆకార 

ములో, దంతురములై యుండును. వాసన పెలెర్లోనియముల ఆకులలో దద్బి, 
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లేక పెప్పర్ మింట్ వానన యుండును, పె. [గాలి యొలెన్స్ కుగులాని వాననయు, 

పె. (ఫౌ (గన్స్ కు జాజికాయ వాసనయు, పె. భొవెంటోనం కు పెప్పర్ మెంటు 

నాననయు ఉండును. ఈ సువాసన రకములు 'పెక్కులు చక్కని పూవులను 

కూడ పూయును,. 

పెలెర్లోనియములు కొండలపై నను, సాధు శీతోషములు గల బెంగుళూరు 
మెసూరులవంటి చోట్లను చక్కగ పెరుగును. ఉత్తర దేశపు మైదానములలో ఇవి 
బాగుగ పెరుగక, వేసవినో లేక వర్షకాలముననో చనిపోవును. అత్యంత శ్రద్ధ 
తోను, నీడలో రక్షించుటతోను కొన్ని బుతువులు ఇఏ జీవించును, అయితే, 

మాండలిక పెలరోనియములలో కొన్ని రాటున కోర్చు రకములు మైదానము 

లందు ఎండకు వానకు ఓర్చి జీవింపగలవు, కొండలనుండి సెపైందిరు ఆ అక్షో 

బరులో తెచ్చిన మొక్కలు మైదానములపె పెరిగి ఫ్మిబవరి, మార్చి, ఏపిలు 

వరకు పూయును. 

పెలర్గోనియములను తొస్రెలలోను, నేలపైనను పెంచవచ్చును. కాని మైదా 

నములందు తొస్టైలలోనే "పెంచుట మంచిది. (ప్రవర్ధ్థనము కాడల కొన ఖండ 

ములు, లేక విత్తనముల ద్వారా. ఇంటిలోపల పెంచుటకు పెలర్లో నియములు 

(ప్రశ స్తములు. వాటికి నిండు బండ, దండిగ నీరు, చల్లదనము, సీరింకు నేలయు 

కావలయును, 

వొన్ఫనం జాతులు 

వటుంవిము * ఉలియేనీ 

నాలళ = చాలజాతులకు భారతదేశము, చైనా, బర్మా, ఆస్టేలియా, ఆగ్నేయ 

యూర పు. 

ప్రపంచపు ఉష్ణ, న్యూనోష్ష, సమశీతోష్ష మండలములలో తీగె, ప్రాకెడు, 
గుల్మపు స్వభావముగల సుమారు 200 జాతుల నాన్యినం కలవు. పెంచెడు 

అనేక ముఖ్య జాతులలో చేరి చాల జాతులు మనదేశమునకు చెందినవి, 
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మల్లెలు అత్తరు చేయుట కుపయోగపడు చక్కని వాసనగల పూవులకు 

(పసిద్దములు. రక్షిణదేశమున ముఖ్యముగ, స్త్రీలు శృంగారించుకొను “వేణీ” గాను 

దండలుగాను ఉపయోగించుటకు విడిపూలకొరకును. ఆ_త్తరులను చేయుటకు దీని 

లోని ముఖ్యతెలమును తీయుటకును వ్యాపారసరళిని దీనిని పెంచుచున్నారు. 

మృదాసు, మైసూరు. ఆంధ్రపదేశ్ రాష్ట్రములలో పూలకొరకు మల్లె ఆర్థికపంటగా 

పెంచదిడుచున్నది బొంబాయి, కలకత్తా, మద్రాసు, ఢిల్లీ, బెంగుళూరువంటి 

నగరములో నువ్న మార్కెటులో రోజునకు సుమారు 12,500 కి (గా. 

మల్లెలు అమ్ముచున్నట్లు అంచనా. తోటలో నిది పొట్టి గుల్బముగాను, కొన్ని 

జాతులు తీగెలుగను పెంచబడుచున్నవి. ఇంటి తోటలలో వీటి సుగంధమును 

దగ్గరనుండి బాగుగ ననుభవింపవలెనవి ఇంటికి దగ్గరగ, ముఖ్యముగ పడకటింటి 

నానుకొనియు, దాటలవెందిడినీ వేయబడుచున్నది. 

వాన్ని నం జాతులలో కొన్ని ముఖ్యమయినవి, చాలవరకు ఇండియా, చైనా 

లకు చెందినవి, తోటలలో దిగువ పేర్కొన్న రీతిని పెంచబడుచున్నవి. జాన్మ్ శం 

వర్గీ కరణము మాత్రము చాల తికమకయెనది. 

వొ. అధీనినోల్, ఉ త్రరభారతము, చైనా, పర్ష్యాలనుండి మామూలుమల్తి గా 

పీరు నొందినది ఆకురాల్చు లేక సగమురాల్చు, తనంత టతాను నిలువగల, (ప్రాకెడు 

లత. 9-12 మీ. ఎత్తువరకు పోగలదు. మెరిసెడు దీనియాకున రెండుమూడు 

జతల దళములును, ఓకింతే పెద్దదైన అ(గదళమును కలవు. పూవులు తెలుపు, 

నక్షతమును బోలినవి, నాలుగైదు దళములు, చక్కవి సువాసన - 8 నుండి 

8 పూవుల గుత్తులు. పూవులు ఆత్తరు తీయుబ కుపయోగింతురు. అఫీన్ అను 

విరివిగ పూయు రకమొకటి గలదు. అది వర్షకాలనున (జూలైనుండి అక్టోబరు) 

పూయును. 

దొ. (గాం ఫోరం ఇది వచ్చినది న్యూనోష్ట హిమాలయ పాంతములనుండి. 

(ప్రాకెడునది. దీనినే రాయల్, స్పానిష్, కాటలోనియన్ జాస్మిన్ అనియు, 

హిందీలో వమేలీ అనియు, బెంగాలీలో జాంతి అనియు పిలుతురు. ఆకున 5-1 

దళములు, పూవులు తెలుపు, కా- అభీనినోల్ పూవులవలె నుండి ఒకింత పెద్దవిగ 
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నుండును. జాన్వినం జాతులలోకెల్ల మేలయిన ఈజాతి అత్తరు తీయుటకు విరి 

విగా పెంచబడుచున్నది. దీనిపూత వేసవి నెలలలో (మార్చినుండి జూన్). 

వొ. సాంవిక్, లేక అరేబియన్ మల్లె మనదేశపుది. ఇది ఎత్తుగ ఎదుగని సతత 

హరితమగు గుల్మము. ఇంచుమించుగ కాడలేని దీని ఆకుల అంచు వంకులుగ 

నుండును. దీనిని లతగకూడ (ప్రాకించవచ్చును. పూవులు తెల్లనివి, ఒంటిరేక 

దొంతర, అరముద్ద, ముద్దపూవులు గాఢమైన సువాసనతో $8 నుండి 12 పూవుల 
గుత్తులుగా పూయును. ముద్దపూవులను ఉత్తర భారతమున మోతియా, లేక 

మోగా అందురు. దక్షీణమున దొంతరమల్లెలు, చిన్న ముద్దపూవుల గుండుమల్లె, 

పెద్ద ముద్దపూవుల బొడ్డుమల్లె, (దీనినే టస్క_న్ లేక (గ్రాండ్ డ్యూక్ ఆఫ్ టస్కనీ 

అందురు గలవు. పశ్చిమ బంగాళమున వీటిని బేలా, ఖోయా, మోతియా లేక 

మోగా (పెద్దముద్ద్ర, మోతూరియా (అరముద్ద్ర, రాయు (ముద్ద అన్నిటికన్న 

పెద్ద. మదన్బాన్ (లేక రాయ్ జపనీస్) అందురు. ఈ జాతిని సాధారణముగ 

మృద్రాసు, మైసూరు, ఆంధ్యప్రదేశములలో విడిపూలకు, ముఖ్యముగ మొగ్గల 

కొరకు పెంచుదురు. ఇది ఏడాదిలో చాలా విడతలు పూలు పూయును. గాని 

ఎక్కువగ వేసవి వర్షకాలములలో పూయును. మనదేశపు ౫. ఆరివలేటం ను 
“జోయీ" అనియు విరజాజి యనియు అందురు. ఇది నున్నని ఒంటిదళపు 

ఆకులుగాని, _పాయళః మూడు చిన్నదళముల ఆకులుగాని కల లత. దీని తెల్లని 

పూలు పెక్కు పూవుల గుత్తులలో పూయును. ఒంటిరెక ముద్దపూవుల రకములు 

రెండును గలవు. 

దా. వేమ్యులై నం చై నాదేశపు సతతహరితమైన పొదజాతి, మూడుదళముల 

ఆకులు గలది. దీని పూవులు ఒంటరిగ పొట్టి రమ్మలపై నుండును. పూవులరంగు 

తేటుపసుపు కాని దుర్యోగమున దీనికి వాసనలేదు. ఇది చలికాలమున పూయును. 

డా. వ్యూమెలి ని ఇటాలియను మల్లెయని, స్వర్హచెయులీ (న్వర్హమల్లై) యని 

అందురు. ఇది ఆసియాలోని ఉషమరడలమునకు చెందినది, ఆగ్నేయ యూరపున 

కూడ గలదు. ఆకులందు 1 నుండి 8 జతల దళము లుండును, పూవులు 5 రేక - 

లతో పచ్చగ సువ్నితమగు వాసనతో 2 నుండి 4 పూలగుత్తులుగ పూయును. 

పూత శీతకాలమున. 



మల్లె 249 

దా. అంగువ్షిభోలియం. దీనిని మాలిక లేక మల్లిక అందురు. తెల్లని నక్షత్రముల 

వంటి సువాగన పూవుల పొట్టిగుల్మము. నవందిపనుంతే ఫిదివరి వరకు పూత. 

డొ. పొచివలోటం దీనిని చీనాడాజి అందురు, తెల్లని సువాసన పూవులతిగ. 

జా. ఫోరిశం, వైనాదేశప్పది, సతతహరితమగు పొదజాతి. మూడుదళముల 

ఆకులు, అయిదురేకల దింగరుసపిమి పూలగు త్తులు కాడల చివరనుండును. దీనిని 
కూడ స్వర్శజోయీ (స్వర్త జాజి) యందురు. 

జా. ప్ర్యూబాసెన్), ఇండయా చెనాలకు చెండినది. ఇది వాలిన కొమ్మల 

పొట్టిపొద. చలికాలమున తెల్లవి పెద్దపు అను విరబూయును. ఇందు డా. వ్యూజా 

కాల్ దా2ిసన్' అను ప్రవ ఎన ఆడుగువె పున పాటల వర్గ ముగల తెల్ల 

రేకల పెర్దపూవులు ఉండును. బెంగాలున దీనిని కుంద్ (కుంద) ఆందురు, 

బ్. PIE mw on స వల్లి కయని పిలువదిడునది. తెల్ల ని వాసన పూవుల 
౧0 

స్ట 2. పూత న. వేసవి యారంభము వరకు నుండును. 

కలకత్తాలో (పసిద్ర ద్రమయిన సులానిజోయీ లేక కుంవ్ అను గు ర్రింపదిడని 

శాన్టినం జాతి యొ కటి గలదు. వీని ఆకులు ముదురు ఆకుపచ్చర ంగులో మెరయు 

చుండును. : దీని పూవులు తెల్లగ గాఢమగు సుగంధముతో నుండును, మొగ్గలు 

ఊదారంగుగను, తెరచుకొన్న పూవులందు గొట్రము, రెండు రేకల యడుగు 

భాగము ఊదాగాను ఉండును. పూత ఏటిపొడుగున నున్నను, ఫిదివరలో విశే 

షముగ నుండును. 

(వవర్ణినోము * మల్లెలను నాధారణముగ ఇంచుమిందుగ ముదిరిన కాండపు 

ఖండముల వలనను, తొక్కుడంట్ల వలనను (ప్రవర్ణనము చేయుదురు. (ప్రవర్ణన 

మునకు మంచికాలము వర ర్రకాలము. 

1: వర్షకాలమున Ss పొట్టి గుల్మమువంటి జా, సాందిక్ను 

1=1*5 మీ. ఎడముగను, తీగెజాతులను క'"5 మీ. దూరముగను నాటి, తీగెలను 

పందిరి, ఆర్బి, పూలబాట, తెరలు, గోడలపైకి (పాకించవచ్చును. జా. సాంబిక్ ను 

గోలెములలోకూడ పెంచవచ్చును. గోలెపు మిశ్రమున రెండుపాళ్ల మన్ను, ఒక 

పాలు పేడఎరువు, ఒకింత ఇసుక చేర్చువలెమ. 



250 ఉద్యాన పుష్పములు 

మద్రాసు, మైసూరు, ఆంధ్మపదేశములందు, మల్లెలను, ముఖ్యముగ 

వా. సాంబక్ను వ్యాపాంమునకు పెంచువారు నవంబరులో మొక్కలు నిద్రాణమై 

ఆకులు రాల్చుటక్రై నీటిని నిలిపివేయుదురు. తరుచుగ ఆకులను దూసి వేయు 

టయు గలదు. కాడలను జనవరిలో సగమునకుకోసి, కొన్నిరోజులు వేళ్లను గాలి 
పారనిచ్చి దుబ్బుకు పది కిలోల పేడఎరువును వేయుదురు. నీటిపోత మొదట 

స్యల్పముగ నార ంభించి, మొగ్గలు కనదిడిన వెనుక నీటిని ఎక్కువ చేయుదురు. ' 

ఒకొక్క విడత పూత ముగియగానే తిరిగి మొగ్గ తొడుగువరకు నీటిని నిలుషు 

దురు. మల్లెపూత జూన్-జూలై లో వేసవిలో అత్యధికముగ నుండును. తీగెలు 

ఎక్కువ కాలము, ఇంచుమించుగ ఏడాది పొడుగునను పూయును, జా. సాందిక్న 

పూత అలలు వారము వ్యవధిలో నుండును. జా. సాంఐిక్ ఎకరమునకు 1000. 

1560 కి. (గా. తీగెలు 2000 క. గా. పూవులనిచ్చును. 

ఆర్కి_డులు 

ఆర్కిడులు ( పెక్కు గణములు, జాతులు) 

కుటుంఖయు : ఆర్బిశోనీ 

మనదేశపు పూవులలో ఆర్కిడులు చాల ముఖ్యమైనవి. ఇవి మనదేశము 

నుండి పెక్కు దేశములందు (ప్రవేశ పెట్రలిడినవి. విదేశముల ఆర్కిడు సంవర్ధకులు 

కొత్త అందమైద సంకరములను సృజించుటకు ఇతరజాతులతో సంపర్కముల 

నెరపుటకు మన అఆర్కిడుజాతులను ఉపయోగి-చినారు. హిమాలయములలో 

ముఖ్యముగ డార్డి లింగ్ , సిక్కిం, భూటాన్, నేపాల్వంటి తూర్పుభాగములందును 

అస్సాం కొండలలోను, పడమటి కనుమలలోను, కొడై కెనాల్, తదితర (పాంత 

ములలోను అడవులలో అనేక ఆర్కిడుజాతులు వన్యముగ పెరుగుచున్నవి. బర్మా 

సింహళము, చావా, సింగపూర్. బోర్నియో, థాయ్లండ్, పహావారు, న్యూగినీ, 

దక్షిణఆఫికా, ఆస్ర్రేలియా. అ. సం. రా. మెక్సికో మున్నగు అనేక ఇతర 

(పాంతముల నెలవుగల ఆర్కిడులుకూడ గలవు. 

ఇవి అస్సాం, డార్హిలింగ్, పడమటి బెంగాల్లోని మరికొన్ని (ప్రాంతముల 

లోను, దక్షిణమున కొడై కెనాల్ వంటి కొన్నిచోట్ల లోనే చక్కగ వర్తిల్లును. ఉత్తర 
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మెదానములందు ఏ కొద్దో తప్ప చాలా ఆర్కిడులు బాగుగ పెరుగవు, వేసవిలో 

చనిపోవును. ఆర్కిడులను ఆరుదియటను, ఇంటిలోపలనుకూడ పెంచవచ్చును. 

ఆర్కిడులందు పెక్కు గణములు గలవు; ఎట్టివన, వయిరిడీల్ , నీలోగైన్ = 

డౌం[(డోబియం, నీంబిడీయం, అడుంథినా, పాధీయో పెజేలం, సె (వీవేడియం, కాలాన్ల్, 

ఫెయిన్ , వండా మున్నగునవి. ఇవి పెరిగెడి స్వభావమునను, ఆకృతి, ' పరి 

మాణము, పూలరంగు. ఆకులు మొదలగు లక్షణములందు విభేదములు కలిగి 

యుండును. ఆర్కిడు పూవున మూడు రక్షక దళములు, మూడు రేకలు, జన 

నేందియములు గల మధ్యస్టూపము, లేక “గైనోస్టీమియం' లుండును. రేకలలో 

రెం డొకేవిధముగ నుండి మూడవది చాలమార్చుల చెంది పూవున అన్నిటికన్న 

ఆకర్ష ణీయమగు భాగమై పెదవి లేక “లేబెల్లం' అనుపేక బరగుచున్నవి. పెదవి 
గొట్రముగాగాని, వెడల్పుగాసాగి మొటిమలు, పొక్కులు కలిగిగాని యుండ 

వచ్చును. కొన్నిట ఇతర రేకులవలెనే యుండవచ్చును. 

ఉష్పమండలములందు ఆర్కిడులు సాధారణముగ 'ఎపిఫైట్*లు, అనగా చెట్ల 

కొమ్మలపై పెరుగుచు వాటినుండి ఆహారమును మాత్రము తీసుకొనక వుండు, 

నేల అక్కరలేని మొక్కలు. చల్లని (ప్రాంతముల ఆర్కిడులు తక్కిన మొక్కల 

వలెనే నేలయందు పెరుగునవి. కొన్ని స్వాప్రొపైట్లు, అనగా చవిపోయిన, 

కుళ్లుచున్న, లేక ఎండిన వృక్షజంతు అవశిష్టములపై పెరుగునని. వీటికి (పకృతి 

పిద్దముగ పెరుగుటకు అనువగు పరిస్థితులను ఇచ్చుట కష్టము గావున, ఏటిపి 

పెంచుట దుష్కరము. 

ఆర్కిడులలోని లెక్కలేని జాతులలో మైదానములందు బాగుగ పెంచదగినవి 

కొన్ని మా(తమే. మైదానములందు ఏటా పూయగల జాతులు. ='యిరిఢీన్ మల్టి 

ల్లో౮ం, (ఇ. ఎధిసనౌ), ఎ. ఉడొరేవం, నింబిడియం అలాయిఫోలియం, ఫెయిన్ 

వాలిచ్చై (నేలను పెరుగునది) నక॥లాబియం గట్టేటం, డౌం[డోబియం వియరార్డై, 

డౌం. మాస్నేవం, ఫౌలిడోటా ఇం(బికోటా, వాండౌ “అెెల్లేబా వార్. యూనికలర్ 

(వా. PEE) అను మనదేశపు జాతులకు పరిమితమై యున్నవి, కాని 

అస్సాం, డార్జిలింగ్, సిక్కిం, కొడై కెనాల్, మరికొన్నిచోట్ల చాలా ఆర్కిడులను 

ఆపే కష్టము “కకమే చక్కగ పెంచవచ్చును. 
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చెట్లపై పెరుగు ఆర్కిడులను వేలాడు కొయ్య మొద్దులపైనను, చిన్నకొయ్య 

ముక్కలపైనను వేళ్లను ఎండిన స్ఫాగ్నం నాచు పొరలో కప్పియుంచి పెంచు 
ప ర్ూ ౧ 

దురు. .గాలి పారుటకు, నీరు పోవుటకు నుపయోగించునట్లు కన్నముబు గల 

కుండలలో కూడ వీటిని పెంచుట గలదు. బుట్టలలో కూడ వీటిని పెంచవచ్చును. 

కుండను నింపు మిశమున ఆయిదుపాళ్ల చిన్న ఇటుకముక్కలు, ఒకపాలు పిట్ట 

గూటి సెర్ను లేక పాలివోథయు వేళ్లను కలసియుండును. చిన్న ఇటుక 

ముక్కలు, కొబ్బరిపీచు, ఎఎడునాచు, చిన్న ఎండిన ఎముకముక్కలు, చిన్న 

బొగ్గుముక్కలు సమపాళ్లు కలిసిన మిశమమును కూడ ఉపయోగించవచ్చును. 

నేల ఆర్కిడులకు గోలెపు మ్మిశమమున సమపాళ్లలో చడ ఏదు; ఆకుపొల్లు, 

మను, ఇసుక, బొగులపొడి చేర్చవచ్చును. ఆర్కిడులను తొటెలఎదు ఫి 
ప * లు 

వరిలో నుంచవచ్చును, అవి మార్చి - ఏపిల్ లో పూయును. కొండలపై వాటిని 

వేడిచేసిన గాజుటిండ్ల లోను గదులలోను పెంచవలెను. మొక్కలకు తరుచుగ 

నీరుపోసి, చల్లని తేమగల పరిస్టితులలో - ముఖ్యముగ వేసవి మాసములందు - 

ఉంచవలెను, 

గులాటి 

డోకా జాతులు, సంకరములు 

తడుందిబు ఎ లోదోనీ 

ఆధునిక గులాబులు చైనా గులాబులు (లోడా చైనౌన్సిన్ ) యూరపు గులా 

బులు (లో. వై గాన్లెయా, రో. ఢమన్థీనా, లో. మా స్పేటా, ల నడుమ నెరపిన 

సంపర్కముల వలన జనించినవి, కస్తూరి గులాబి యనబడు లో, మాస్పేటా 

హిమాలయములందు నెలవు గల వన్యమగు తీగె పెనెలోప్, పాస్పెరిటీ, పాక్స్, 

వానిటీ మొదలయిన చాలకాలముగ (ప్రసిద్ది నొందిన సంకర కస్తూరులు కూడ 

లో. మాస్పేటా నుండి జనించినవే. 

చైనా, యూరపు గులాబుల నడుమ చేసిన సంసర్క_ముల ఫలితముగ 

టోర్చన్, పోర్స్లాండు, న్వాసెట్లే, తదుపరి వీటికంబ మేలైన హైబ్రిడ్ 
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పెర్చెట్యువల్ (సవా పుష్పసంకరములు) వంటి పెక్కు గులాబి రకములు ఉద 

యించి తోటలలో మెప్పు నొందినవి. 18-వ శతాబ్రపు చివర గ్విల్లాట్ హెటిడ్ 

పెర్పెట్యువల్ ను చైనా తీ గులావితో సంపర్కించి లా (ఫాంస్ (1867) అను 

మొదటి హెబిడ్ టీ గులాబి నవారు నేటి ఆధునిక గులాబులకు పునా 

రాయి వేయుట జరిగినది. హెబిడ్ ట స్ట లు (సంకర ట్రీ గులాబులు) పెద్ద చక్కని 

ఆకారపు పూవులను పూయును. తరువాత పెర్నెట్ లా (డూషర్ అను మరియొక 

(పెంచి గులాబి సంవర్దకుడు హెటిడ్ పెర్చెట్యువల్ (సదాపుష్ప సంకరములు) 

కును ఆస్టి] యన్ (బమర్ లేక పెర్షియన్ యెల్లో అనబడు లో. బ్యూబోయా 

(లో. ఫెబోడా) కును నడుమ సంపర్క_డు నెరపి మొదటి పసుపు పెర్నెట్ 

గులాబిని సృషించెను. ఈ పెర్నెట్ లేక పెర్నెషియన్ గులాబులను హైబ్రిడ్ 

టీ లతో సంకరించగా అంతకుముందు కని విని ఎరుగని మనోహరమగు వన్నెలు, 

చాయలు, ససుపు, అపికాట్, నారింజ మరియు అనేక యుగళవర్తముల వంటివి 

ఉత్పన్నమయ్యెను. కాని పెర్షియన్ యెల్లో తోడి సంపర్క ము వలన ఆదునిక 

గులావి తన విశిష్ట సుగంధమును కోత్పోవుటయే గాక, దురదృష్టవళశమున నల్ల 

చుక్క, పుల్ల విరుపు వంటి జబ్బులకు కూడ గురియెనది . ఆయితే కొన్నిటిలో 

మాత్రము తిరిగి సుగంధ హైబిడు టీ లతో తిరస్సంకరము చేయుటవలన తీయని 

తావి తిరిగి తేదిడెను. 

పందొమ్మిదవ శతాబ్దపు నడుమ చై నా జాతి ogg మల్లిఖో రా గింజను౦డి వచ్చిన 

పొట్టి మొలక యొకదానితో చైనా గులాబి (ర. చైనెన్సిన్నా) ని సంకరించి పొట్టి 

పాలియాంతా లేక పాలి పంపాన్ గులాబుల సృషి జరిగెను. ఇవి మొదటిదాని 

గుత్తి లక్షణనును, రెండవదాని సదా పుష్పలక్షణమును కలబోసికొన్న వి. ఈ 

పొట్రి పాలియాంతాలను హెటిద్ ట $ అతో సంకరించి యస్, పొల్ సెన్ అను 

డేనిష్ గులాబి సంక ర్త 1924లో సృజించిన హెటదీడ్ పాలియాంతా, లేక సంకర 

పారియాంతాలు ఆ తరువాత ఫ్లో రిబండా యను పేర వ్యవహరింపదిడ జొచ్చినవి. 

ఫ్రోరిబండాలయందు పొట్రి పాలియాంతాల గు _త్తిగపూయు లక్ష్షణమును, హె(ద్రిడ్ 

టీ ల 'పెద్దసై జు, మంచి నాణ్యము రెండును నెలవు కొన్నవి. ఫ్లోరిబండాలను తిరిగి 

హా(వీడు ట్ లతో సంకరించుటచే ఈ రెండిటి నడుమగల వ్యత్యాసము సమసి 

వ 
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పోవుటవలన క్వీన్ ఎలిజబెత్, సీ పెర్త్, పింక్ పార్చే, మాలిబు మున్నగు ఫ్లోరి 

బండాలు హైిప్ టీ లను చాల దగ్గరగ పోలియుండును. అటువంటి రకములను 

అ. సంయు క రాష్ట్రములలో (గాండిప్లోరా లనుచున్నారు. 
టీ (2 (na) 

జపానునుండి యూరపున (పవేశించిన వాలుకొమ్మల జాతి రో. ఎిచూరియానా మ 
రో. మల్టీ ల్లోరా మా దిడు టీ లతో సంకరించుటవలన కొన్ని (పసిద్దమయిన వాలు 

కొమ్మల రికములు, దొరోతీ పెర్కిన్స్, ఆ౨మెచికన్ పిల్లర్, ఎక్సెల్సా, తదితర 

ములనంటివి ఉదయించినవి. సంకర పొలియాంళతా లతలు, పాట్స్ స్కార్లెట్, 

చాప్లిన్ ఆరక కరత ఎలో, మల్లిలో ౮ జాతినుండి ఉద్భవించినవే, బలమైన 

బరువు తీగెలు పెక్కు హెటిగ్ టీ లు, ప్రోరిబండాలనుండి మొగ్గలీలలుగా ఉదయించి 

నవి, అటివి, |క్రింసన్ గోరీ, విర్లో, షో గర్ల్, స్పారన్, అనేక ఇతరములు. 
ఏక ౧౧ Nn య అ 

మీనిమేచర్ (చిన్న లేక ఫెయరీ (దేవకన్య) గులాలీలు చై నా గులాదియొక్క 

రెండు పొట్టి నమూనాలయిన లో. లారెన్సియాన్నా రో. రౌలెట్టీ అను మిస్ లారెన్సు 

గులాబినుండి అవతరించినవి. ఇవి కురుచగ తొన్పెలలో, కిటికీలలో, కుండ్తలో , 

అంచులుగ ఉపకరించును. 

గులాబుల ఎలేదవులు : తోటలలో ఆరు వేర్వేరు తీరుల గులాలీలను పెంచు 

చున్నారు, ఆవ ఏవన, హైబ్రికు టీ, ప్టోరిదిండ, పాలియాంఠా, తీగె, వాలు 

కొమ్మ, చిన్న. గుల్మపు గులాబులు. మనదేశమున విదేశములం దంత హెచ్చు 
గుల్మపు గులాబులను సపెంచరు. 

మొఘలుల కౌలమున ఉద్యాన కృషి పునరుద్దరణ జరిగినపుడు పెళ్ష్యనుగులాబీ 

ముఖ్యముగ డమాస్క్ గులాబి మనదేశమున (ప్రవేశించెను. 1526, ఆ ప్రాంతమున 
బాబరు దీనిని బస్సోరా రేవుద్వారా మనదేశమునకు తెచ్చెను, తరువాత బ్రిటిషు 
యుగమున ఎడ్వర్డ్ గులాబి, సంకరబూర్చన్ గులాబి (రో. బూర్మోనియానా) 

సుమారు 1840 లో మనదేశమున (ప్రవేశించెను. నే డీ ఎడ్వర్దు గులాబిని మనదేశ 
మున ముఖ్యముగ పంజాబ్, ఢిల్లీ ఉత్తర్యపదేశ్ తదితర (ప్రాంతములందు గులా 

బుల నంటుగట్టుటకు వేరు మొలకగ ఉపయోగించుచున్నారు. ఈ రెండు గులాబులు, 

అనగా డమాస్క్్, ఎడ్వర్డ్ గులాబీలు 16, 19 శతాబ్రములందు ఢిల్లీ, ఆ(గా, లక్నో, 

ఉత్తర దేశపు మరికొన్ని నగరములయందు తోటలలో నిరివిగా పెంచబడినవి, 
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"నేటికిని పలుతావులందు పన్నీరు, గుల్కంచ్, అ తరులను తయారుచేయుటకై 

ఇవి పెంచ బకడుచున్నవి. 

(వవర్రనము : గులాబులు మొగ్గంట్లు, ఖండములు, రెండిటిద్వారా (ప్రవర్చింప 

వీలున్నసు, త్వరగా పెరుగు హెచ్చునాణ్యపు మొక్కలకై మొదటి పద్దతినే 

ఎక్కుువగ్ నపలంబించుచున్నారు. బంగాళమున గులాబులను చేర్పు అంటువలన 

గూడ (పవర్ణనము చేయుదురు. వాలుకొమ్మలవి, పాలియాంతాలు, చిరుగులాబులు 

కూడ ఇ..డముల వలన పలుమడింప వచ్చును, ఖండములను నేలలోగాని ఇసు 

కలోగాస్ డిసెంబరునుండి ఫ్మిబవరి, జూలై, ఆగస్తులలో గుచ్చవచ్చును, అక్టో 

దరులో క త్రిరించిన కొమ్మలనుకూడ ఖంచములుగా కొత్తమొక్కలను తయా 

రించుటకు ఉపయోగించవచ్చును. 

గులాబులను మొగ్గంటు కట్టుటకు ఉత్తర భారతమున, ముఖ్యముగ డిల్లీ 

పంజాబు ఉత్తర్యపదేశములందు, డిసెంబరునుండి ఫ్రిబవరి వరకు (ప్రశ _స్తమయిన 

కాలము. సాధారణముగ నుసయోగించు మొలక ఎడ్వగ్లు గులాబియేగాని, 

బెంగాలు, దక్షిణభారతము, ఉత్తర పర్వతములవంటి కొన్నిచోట్ల లో. ముల్టిట్లోరాను 

ఇందుల కుపయోగించుచున్నారు. డిసెంబరునుండి ఫ్మిబవరివ5కు నాటిన ఎడ్వర్లు 

గులాబి ఖండములనుండి వేరుతొడిగిన మొక్కలను జూలై -ఆగస్టులో ఆంటుకట్లు 

స్థలమున నాటుదురు. 

మొగ్గంటుకట్టు విధానమున మూడు ముఖ్యమగు మెట్లుగలవు, ఎవన, వేరు 

మొలకను సిద్దముచేయుట, మొగ్గలపుల్ల ల నెన్నుట. అంటుగట్టుట. సామాన్యముగ 

మామూలు పెన్సిలు మందపు బలమైన చేరుమొలక కాడపె నున్న ముండ్లను తొల 

గించి నేలనుండి 5:1_7:6 సెం. పైగా మొగ్గను ఆంటింతురు. వేరు మొలకపై 

గల ఇతర కొమ్మల నన్నిటిని తీసివేసి ఒక్కకొమ్మను మాత్రము ఆంటుగట్టుటకు 

ఉంచుదురు. అంటు, ఇంక (క్రిందుగ కాండము వేరు కలియు మూలమునకూడ 

కట్టవచ్చును. స్తాండర్లు అనదిడు ఎత్తుకొమ్మల గులాదికై అంటు 1 మీటరు ఎత్తున 

కట్టుదురు. ఆవనతములు, ఆర్దస్థాండర్డు మొక్కల కోరువారు (క్రమముగ 

2 మీటర్లు, 45"? సెం. ఎత్తున అంటుగట్టుదురు. 
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మొగ్గలపుల్ల , సుమారు 15-2.22:9 సెం. పొచుగువ, వాడిన పూవుకిం3 

నుండి గై కొనబడును. ఆ పుల్తిపై నడుమనున్న 3, 4 బొద్దుమొగ్గలు కాని పొడు 

_ గుగ నుండునవి కావు__అంటుగట్టుటకు యోగ్యములు. పై కొద్దిమొగ్గలు మకీ 

పొడుగుగ వయసు మీరినవి, [క్రిందివి మరీ చిన్నవి. సాధారణముగ 2-5 సెం. 

పొడుగుగ మొగ్గను పదునైన కత్తితో పట్టలోనికి దిగునట్లు కోపి తీయుదురు. 

తీసిన తరువాత మొగ్గ కంటుకొనియుండు చేవను తీసివేయుదురు. అప్పుకు వేరు 

మొలకపై ఆకారపు కోతను (సుమారు 2*5 సెం. పొడుగున) కోని పైనుండి 
పట్టను కత్తియొక్క చదునువైపు అంచుకో ఒత్తిగిలజేసి అందు మొగ్గను దూక్చు 
దురు. తరువాత 45:7? సెం. పొడవు, 6:3 సెం. వెడల్పుగల అఆల్కధీన్ 

చేపను మొగ్గమొనను మ్మాత్రము విడిచి దానిచుట్టును బిరుగ చుట్టవలెను. 

మొగ్గ ఆంటుకొనిన తరువాత దానికి ఒకింత పైగా మొలకనుకోపి, ఆల్కధీను 

“వీపును విప్పి వేయవలెను. అంటుగట్రిన ఆరునెలలనో అంట్లు నాటుటకు సిద్దముగ 

నుండును, 

నాటుట : గులాబి మడి చెట్లకు కంచెలకు దూరముగ ఎండపడుచోటనుండి 

రోజంతయు కాకున్నను పూర్వాహమంతయునై న ఎండత గులు నట్లుండవలెను., 

మళ్ల సాధారణముగ దీర్హచతుర స్రాకారముగ నుండును గాని వృ త్తములుగాని, 

దీర్హ వృ _త్తములుగాని, తోటల రచననుబిట్రి (క్రమరహితమగు ఆకృతులుగాని 

యుండవచ్చును. గులాబులను ఒంటరిగ పెంచుటకంచె మళ్లుగా "'పెంచుటయే 

ఎప్పుడును మంచిది. తోటలో పెక్కు_ మడులు వేయుట వీలయినచో ఒకొక్క 

దానియం దొకొక్క_ రకమును 'వేయుట మంచిది. అటుల కానిచో ఒకేమడిలో 

వివిధ రకములను పెంచవచ్చును. ఆయితే సాధ్యమగుచో ఒకేరంగు పూలవి 

అయినచో బాగుండును. వీలయినంతవరకు హె ద్రడు టీ లను ఫ్లోరిబండాలను 

విడివిడి మళ్లలో వేయవలెను. 

రకముల నొక మడిలో చేర్చునప్పుడు మొక్కల ఎత్తును, పూవులరంగును 
గమనించవలెను. పొడుగు రకములను వెనుక వరుసలోను, పొట్రివాటిని ముందు 

వరుసలోను, మధ్యములగు వాటిని మధ్యలోను వేయవలెను. వర్షనంహతి హృద 
యంగమముగ, మనోహరముగ నుండవలెను. 
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మడి నీరు త్వరగ ఇంకునదిగా నుండవలెను. ఏలనన గులాబి నీరు విలుచుటను 

ముంపునేలను సహించదు. నేల జిగటపారుగ నీరు వడియనిదై నచో మడిికింద 

నొక పొర గం(డయిసుక గులకరాయిని వేయవలెను. నాటుటకు ఒక పక్షమునకు 
ముందు మళ్లను 76 సెం. లోతునకు కవ్వవలెను. తిరిగి మన్నును మడిలో 

నింపుటకు ముందు రెండుపాళ్ల మన్నుకు ఒకపాలు పశువుల ఎరువును బాగుగ 

కలుపవలెను. మడిని వర్షములందు బాగుగ కుంగనీయవలెను, 

మనదేశపు ఉ త్తర మెదానములలో గులాబులను నాటుటకు మంచి సమయము 

సెపైంబరునుండి నవందిరువరకు. వాటిని ఫి బివరివరకుగూడ నాటవచ్చును. అయితే 

ముందుగ నాటుటవలన డిసెంబరులో మంచిపూత వచ్చును. ఈ దుబ్బులను వరు 

సలలో 76 సెం. చూరముగను, వరుసలనడుమకూడ అడే దూరముగను నాటు 

దురు, ఎత్తు లేక చెట్టుగులాబులను సుమారు 11-25 మీ. దూరముగను, తీగె 

లకు 2_2*5 మీ. దూరముగను నాటవలెను, నాటుటకు ముందు, మళ్లు తయారు 

చేయునపుడు ఒకొక్క మొక్కకు సుమారు 22680 (గా, వంతున నేలలో ఎము 

కలపొడి లేక సూపర్ ఫాస్ఫేటు వేయవలెను, 

నాటునపుడు 100 సెం. వెడల్పు, 75 సెం. లోతుగల గుంతలను తగు 

సలములందు తవ్వవలెను. నాటటోవుమొక్క_ వేళ్లచుటునుండు మట్రిముద్దను 
థి రా దణ టబ ౧ 

ఆ గుంత మధ్యను ఉంచవలెను. మొక్క నారుమడిలో నెంతవరకు నేలలో 

నుండెనో అదే ఎత్తునకుండునట్లు నాటవలెను. నాటిన తరువాత మొక్క_చుట్టు 

నుండు మన్నును బాగుగ నదిమి వెంటనే దండిగ సీరు పోయవలెను. నాటు 

నపుడు మొక్కకు అరతట్ట (8-10 కి. (గా) పేడ ఎరువును వేయుట (పయోజన 

కరము. 

శొ తరించుట = కత్తిరించుటకు 3,4 రోజులుముందు నీటిని ఆపవలెను. ఢిల్లీ 

లోను, చుట్టుపక్కలను గులాబిని అక్షోదిరు రెండవ వారమున 7 నుండి 14వ 

' తారీఖులలో క త్తిరింతురు, మరి 6,7 వారములలో నది పూతకు వచ్చును. క్తి 

రించిన కేదీవిబట్టి పూత సమయమును విర్ణయింపవచ్చును. 
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కొత్త “కన్నె” మొక్కలను నాటుటకు ముందు కొనను తుంచుదురు కావున 

క త్తిరించవలసిన పనిలేదు. సాధారణముగ మొక్కల నమ్మువారు మొక్కలనమ్ము 

సమయమున వాటి కొనలను క త్తిరింతురు. పాత హెబిడు టీ పొదలను క్తి 

రించునపుడు పాత పనికిరాని కొమ్మ లన్నిటిని తీసివేసి, ముందు సంవత్సరపు 

లావు కొమ్మలను, ఒకొక్క-దానిపై 5, 6 మొగ్గలనుంచి, సగము పొడవునకు క్తి 

రింతురు. కోత, బయటివై పునకున్న మొగకుపైగా, కోయుదురు. ఇంకా పెద్ద 

(పదర్శనార్హ యమెన పూవులకాౌరకు ఇంకా కరినముగ కాడకు 3, 4 మొగ్గలు మాత 

ముండునట్లు క్తిరింతురు. 

స్లోరిబండాలను తగుష్మూత్రముగ కద్తిరింతురు. కొ_త్తకొమ్మలను పూగు్తి 
(క్రిందనున్న మొదటి మంచి మొగ్గవద్దకున్ను, రెండేండ్ల కొమ్మలను సగానికిన్ని 

కత్తిరింతురు. మిగిలిన పాతకొమ్మలను బలిష్టమయిన మొక్కలందు పూర్తగ 

తీసివేయవచ్చును. (ప్రాకెడు వాలెడు గులాబులలో అనారోగ్యమైన, చనిపోయిన, 

చిక్కువడిన కొమ్మలను తీసివేయుటకు దక్క మరియొక కత్తిరింపు అవసరము 

లేదు. ఎత్తుకొమ్మల గులాలీలు, పాలియాంతాలు స్వల్పముగ క త్తిరించదడును. 

చిరుగులాబులను సాధారణముగ కత్తిరించరు. 

ఎదువ్రవోయి + కత్తిరించిన వెంటనే చెట్టుచుట్టును సుమారు 45*"7 సెం. 

వెడల్పున 9-15 సెం. లోతుగ తవ్వి వేళ్లను వెలిపరచవలెను. దీనిని పండ్త 

పారతో చేయవచ్చును. వేళ్లను 3-4 రోజులు ఆరనిచ్చి, తవ్వి తీసిన మట్టికి అర 

తట్ట (8-10 కి. (గా.) పేడ ఎరువును చేర్చి గుంతనునింపి, మట్టిని బాగుగ అదిమి 

దండిగ నీరుపెట్టవలెను. ఒకొక్కప్పుడు కత్తిరించిన వెంటనే మడిలోని నేలపై 

శ*1 సెం. మందముగ పశువుల ఎరువును పరుతురు. 

ఒక 15 రోజుల తరువాత అమ్మోనియం నల్ఫేటును, పొటాసియం సల్ఫేటును 

చ॥ మీ. కుర్8 (గా. గాని లేక చెట్టుకొక పెద్ద చమ్బాడుగాని చెట్టు మొదలునుండి 

ఒకింత దూరముగ వేపి నేలలోనికి గుచ్చి కలిపి వెంటనే సీరుపోయుటను కూడ 
మంచి దందురు. ఈ సారదములను విడివిడిగా వేయుటకం టె గులాబులకని నిర్రే 

శించిన పారదమిశ్రములను వేయుట ఎక్కువ అనుకూలముగ నుండవచ్చును. 
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పెరకువ బాగుండుటకు ఏడు విడిచి ఏడు చ॥ మీ. కు 058 (గా. ఎముకలపొడిని 

వేయవచ్చును. అమ్మోనియం నల్ఫేటును పొటాసియం సల్ఫేటును జనవరి = పిది 

వరిలో మొదటి విడతపూత ముగిసిన తరువాత వేయవచ్చును. తరుచుగ, నాలుగు 

పాళ్ల మెగ్నీషియం సల్ఫేటు (విరేచనాల సాల్దు) ఒకపాలు ఇనుప సల్ఫేటు కలసిన 
మ్మిశమును చ॥ మీ. కు 14 (గాముల చొప్పున (పతినెల వేయుటచే మరింత తేకైన 

రంగుల పూలు లభించును. కావలెనం ఆకులద్వారా ఆహారము నీయవచ్చును. 

రెండుపాళ్ల యూరియా, |! పాలు కైహైడెజన్ అమ్మోనియం ఫా స్ఫేటు, 1 పాలు 

పొటాసియం నై (కేటు (సురేకారం) 1 పాలు పొటాసియం ఫాస్ఫేటులుగల మిశ 

మము ఆకులపై జల్లుటకు ఉపయోగించును. ఈ మిశ్రమము 14 (గాములను ఒక 

గాలను నీళ్లలో కరిగించి చల్లవలెను. సారదములను కీటక సంహారులతో కలిపి 

చల్లుట ఉపయు క్రము. యూరియా, బాసుడీనులను చెరి 28*85 (గాములను మూడు 

గాలనుల నీటిలో కలిపినచో సులభము, సుఫలమునగు ఆకు ఆహారమగును. 

ఆకుపై జల్లుట వారమున కొకతూరి చేయవలెను. నవంబరు (“సుమ నారంభించి 

పూవులు తెరుచుకొనువరకు చల్లకములను జరుపుచుండవచ్చును.  ఎక్కులు 

నిండుపూతలో నున్నపుడుమాశ్రము ఆకు జల్లుల నివ్వరాదు, ఏలననగా ద వలన 

పూవులు దెద్బితినును, 

శీభోపోత = దూరవ్యవధిలో దండిగ నీరు పెట్టుట తరుచుగ కొలది నీరుపోయుట 

కంటె మేలు. చలికాలమున వారమున కొక తడి చాలునుగాని వేసవిని మాత్రము 

ఎండను, నేలనుబట్టి ఇంకా తరుచుగ నీయవలెను. నేల యివక దిటుట గులాబికి 

మంచిదికాదు. 

తవుకు ఎ త్తుకొమ్మల (స్థాండర్లు) గులాబులలో వేరు మొలకపై పొడసూపు 

మొగ్గలు, లేక రెమ్మలను (కవుటును) కనబిడినపుడెల్లి తరుచుగ గిల్లి వేయచుండ 

వలెను. అవి ఆకుల ఆకృతి పరిమాణములచే అంటుకొమ్మలనుండి గుర్తింప 

వీలగును. 

తెగుళ్లు నీడలు 

కౌథుళ్ల : గులాబులలో సామాన్యముగ వచ్చువ్యాధులు పుల్ల విరుపు, నల్లచుక్క-. 

వుల్లవిరుపులో కత్తిరించిన తరువాత కోసిన చివరలనుండి కొమ్మలు వెనుకకు 
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ఎండుకువచ్చి నల్ల బడును. ఈ పుల్ల విరుపును నివారించుటకు రాగి కార్చొనేటు, 

రససింధూరము చెరి నాలుగు పాళ్లున్ను, అవిశనూనె అయిదుపాళ్లున్ను చేర్చిన 

ముద్దను కొమ్మలు కత్తిరించిన తరువాత తెగిన కొనలకు పూయవలెను. ఒకొ 

క్క_ప్పుడు పువ్వును ఆకు కణుపుకు చాలా పైగా కోసినచో ఆ కొమ్మ ఎండి 

పోవును. కావున ఎప్పుడును పువ్వు కోయునపుడు ఆకు కణుపుకు పైన దగ్గరగా 

కత్తిరించుట మంచిది. నల్లచుక్క వ్యాధి నివారణకు బోర్లోమ్మిశణము, కాప్టాన్, 

ఖైటాక్సు లేక ఏదైనా రాగిగల శలీంధహారి పనికివచ్చును. కొండలపై తరు 

చుగ వచ్చు బూడిదతెగులు మెదానములపై అరుదుగ కానవచ్చును. దీనిని గంధ 

కముగాని కర థేన్ గాని చల్లి నివారించవచ్చును. 

బీడలు = లీడపురుగులలో ముఖ్యమయినవి చేను, నల్ల 'పెంకుస్పరుగు, ఎరనల్లి, 

కందిరీగ, ఈపె, ఎర పేను, చెదలు. చలికాలములో డిసెంబరునుండి మార్చివరకు 

కానవచ్చు పేను, ఈపెలను 0-2% పైరోడస్టును చల్లుటచే గాని, బాసుడిన్ 

మూడుగాలన్ల నీటిలో 28:5 (గ్రాములు కలిపి చిమ్ముటచేగాని నివారించవచ్చును. 

జూలై _ ఆగస్టులలో వచ్చు పెంకు పురుగులు, ఈపెలను నివారించుటకు 02% 

డి. డి. టిని చిమ్మవచ్చును. ఆగస్టునుండి అక్షోదరుకు, తిరిగి వ్మపిలులో 0:1% 

పారథయాను చిమ్ముటచే ఎ(రనల్లిని ఆదుపున నుంచవచ్చును. కొన్ని మొక్క 

లను మాత్రమే రక్షించవలసినపుడు స్పిరిటులోముంచిన దూదితో నల్లిపట్టిన 
(ప్రాంతములను తుడుచుటకూడ ఉపయు క్ర మే. నాటునపుడు మళ్ల నుగాని గుంతలను 

గాని తయారు చేయునపుడు గుంతకు (గామువంతునగాని, చ॥ మీ. కు 28-85 (గా. 
వంతునగాని సమపాళ్లు కలిసిన 5% బి. హెచ్, సీ., డి, డి. టీల మిశ్రమము గావి, 
6% ఆల్లినుగాని చేయుటచే చెదలు, పెంకు పురుగుల డింభములు ఎదుర్కొనవు. 

రకములు 

తోటలలో లెక్క_లేనన్ని గులాబి రకములు గలవు, బాగుగ పెరుగుట కాంచిన 
కొన్ని ముఖ్యమయిన రకములు ఈ దిగువ పేర్కొనబడినవి. 

హై(చీడు టీ లు: 

1. ముదుద ఎటళ్ర, ఎడుళ్ర---చార్లైస్, మల్లె రిన్, ఆవన్, పాపా మెలాండ్, 

ఓక్ష హామా, మిస్టర్ లింకన్, క్రిస్టియన్ డయార్, బ్లాక్ వెల్వెట్, 

క్రింసన్ గ్ల గోరీ, హోపినెస్, ఫ్రాగ్రంట్ క్లా కౌర్. 
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III. 

IV. 

VI. 

VII. 

VIII 

IX. 
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నారిండ_-హవాయి, సూపర్, స్టార్, (పెపిడెంట్ హెర్బర్ట్ హూవర్. 

వనుశు--సమ్మర్ సన్ షైన్, కింగ్ రాన్సం, స్పెక్స్ యెల్లో, గోల్డెన్ 

స్లైండర్, వెస్టర్న్ సన్, గోల్డెన్ జయంట్, మాగగెడీస్ సన్ సెట్, 
కిస్ ఆఫ్ ఫెర్, (గాండ్ మిర్ జెన్నీ. 

పాటలము-_పిక్చర్, ఐపెల్ టవర్, మిఖేల్ మైలాండ్, కాన్ఫిడెన్స్. 

లేడీ లక్, ఫర్స్ట్ లవ్, మాంటేజూమా (పగడపు రంగు,సౌత్ సీస్, 
హో గర్ల్. 

నే ఛవిర్లో, మౌంట్ షాస్టా, తుషార్, జాన్ యఫ్ శెనెడీ, వైట్ 

క్రిస్మస్, మెసేజ్ మాటర్ హార్న్, 

రెండు రండ లు--స స్పెన్స్ (ఎరుపు, పసుపు), టీనేజర్ (పాటలము, 

తెలపు) సెర్ఫెక్టా (పాటలము, తెలుపు), రీనా హౌర్తోల్డ్ (పాటలము, 

తెలుపు), దిజాజ్సో (ఎరుపు, వెండి,) ఇంగ హార్ స్ట్మన్ (ముదురు 

పాటలము, మీగడ, కాపిస్ (పం ఎరుపు, దంతము), డా. వెలాయ్ 

(సింధూరము, పసుపు, పిక్కడిల్లి (ఎరుపు, పసిడి). రోజ్ గౌజార్ 

(ఎాటలము, తెలుపు), (గానడా (ముదురు పాటలము, పసుపు, 

వంగఖ్రాఖు రంణు--బ్లూ మూన్, కొలోన్ కార్నివాల్, ఇంటర్ 

మెస్సో, సైర్హీంగ్ సిల్వర్, (పిల్యూడ్ , ఆ(ఫికొ స్టార్ = ఆర్కి-డ్ 

మాస్టర్ పీస్. 

తొ త్తరండులు---కేర్తెస్ లవ్ (పాటలము, తెల్ల చారలు). ఆన్విల్ 

స్పార్క్ (పచ్చని చారలతో పగడపు ఎరుపు). 

నువాననో శులాబుల_ఆవన్ (వాడని ఎరుపు, పాపా మెలాంద్ 

(ముఖమల్ ముదురు ఎరుపు), ్రింసన్ గ్లోరీ (ముదురు ముఖమల్ 

కెంపు), చార్లెస్ మల్లె ర్న్ (ముదురు ముఖమల్ నల్ల కెంపు, 

మిరాండీ (వొత్తు ముదుకు ఎరుపు, ఓక హామా (ఎబొనీ ఎరుపు.) 

(దె స్తెన్ (ఆకు పచ్చని తెలుపు). ఐపెల్ టవర్ (గులాబి), ఫ్రాగంట్), 
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క్లాడ్ (ముదురు పగడపు ఎరుపు. (్రిస్లర్ ఇంపీరియల్ (కెంపు 

ఎరుపు, జనరల్ మాకార్దర్. (గులాబి ఎరుపు), ఏనా హోార్క్నెస్ 

(కెంపు రక్తము) 'ఎటియోల్ దొ హలాంద్ (తేటు ఎరుపు). ది డాక్టర్ 

(శాటిన్ పాటలము), హోడ్రే (కెంపు, వెండీ కుస్సన్స్ (గులావి 

ఎరుపు). 

X. లొడుగు మైనదోలిన మెొగ్గల---ఆర్లైస్ (ఎరుపు చాయల నారింజ. 

సాల్మన్) క్రిస్టియన్ డయార్ (ముఖమల్ ఎరుప్పు, క్రిస్తర్ ఇంపీరి 

యల్ (కెంపు ఎరుపు, కాన్ఫిడెన్స్ (లేత శాటిన్ పాటలము) మిఖీల్ 

మెలాండ్ (మృదు సాల్మన్ - పాటలము, ఐపెల్ టవర్ (గులాబి), 

హెనీ ఫోర్డ్ (రజత పాటలము), ఫస్ట్ లవ్ (లేత అరుణ), లేడీ లక్ 

(ఒత్తు పాటలము), (గ్రాండ్ మీర్ జెన్నీ (అఫికాల్ పసుప్పు, పాపా 

మెలాండ్ (ముఖమల్ ముదురు ఎరుప్పు, హెలెన్ (టాబెల్ (లేత మెర 

మెరలాడు పాటలము). రోజ్ గౌజార్డి (చెర్రీ ఎరుపు, సూపర్ స్టార్ 

(స్వచ్చమయిన నారింజ. విర్లో (తెలుప, సౌత్ సీస్ (ముదురు నత్త 

పాటలము), (గ్రానడా (బొడ్డున పసుపుతో ముదురు ఎరుపు, మాంటి 

జూమా (ముదురు పగడపు రంగు, పిక్చర్ (తేట గులాబి పాటలము;) 

_ ల్లోరఎండా :సెలిబేషన్ (లేత సాల్మన్ ఎరుపు), సర్కస్ పెరేడ్ (పసుపు) 

చార్లెస్టన్ (పసుపు, కెంపు, కరౌ సెల్ (ముదురు ముఖమల్ ఎరుప్పు, ఎలిజ 

బెక్ ఆఫ్ గ్లామిస్ (ముదురు సాల్మన్), ఫ్లామెంకో (సాల్మన్), ఫాషన్ (ముదురు 

పీచ్ రంగు, ఇండిపెండెన్స్ (నారింజ అ పికాల్). ఆరెంజేడ్ (కేటు నారింజ), 

ఆరెంజ్ సెన్సేషన్ (నారింజ మంట), రుంబా (చెరీ పసుపు. సారటోగా 

(తెలుపు), త్చౌబర్లేర్లింగ్ (పింధూరము), డైలీ స్కెచ్ (ద్వివర్ష, పాటలము, 

రజతము). డీయరెస్ట్ (గులాబి సాల్మన్, ఐస్బెర్ల్ (అచ్చ తెలుపు, జాంటబా 

(అచ్చ నారింజ), స్పార్షన్ "(నారింజ ఎరుపు, జోరినా (ఎరుపు). 

హబిడ్ టీని పోలు ఫ్లోరిబండాలు :మాలిబు (నారింజ జ ఎరుపు, 

సింక్ పార్ఫెయిట్ (లేత పాటలము). క్వీన్ ఎలిజబెత్ (పింధూర - గులాబి), 

చే పెర్ల్ (ముత్యపు పాటలము,, టికి (లేత నత్త పాటలము), 
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పాలియా న్లా---చట్టిలాన్ రోజ్ (ముదురు పాటలము, ఐడియల్ (ముదురు 

ర_క్త-ఎరుప్ర, మదాం గ్లాడ్ స్టన్ (మాంస పాటలమ్సు), పాల్ [కాం పెల్ (ముమరు 

నారింజ . ఎరుపు. రుడాల్స్ కూయి (ఊదా ఎదేపు), “పషీలాష్ బెయిర్ (నత్త 

పాటలము, వాటర్ టాగ్ (సింధూరము). 

చిరు గులాబులు :--కక్రి.క్ర (సాల్మన్ ఛాయ ఎరుపు, జాసఫీన్ వీబ్ (క్రాఫ్ట్ 
(పసుపు. బేబీ మాస్క_రేడ్ (దబ్బ పసుపు, కొరలిన్ (ఎరువు - నారింజ), 

డయాన్ (లేత ఎరుపు. ది పెయరీ (పాటలము), స్వీట్ పెయరీ (పాటలము. 

లిటిల్ ప్పర్ట్ (తేటు ఎరుపు, లిటిల్ బకారూ (తేటు ముఖమల్ ఎరుప్ఫు, ప్రాస్ట్ 

ఫైర్ (ఎరుపు, సిండెరెల్లా (తెలుపు, బిట్ ఓ సన్షైన్ (బటర్ కప్ యల్లో). 

తీ గెలు వాలుకొమ్మల గులాబులు :--షో గర్డ్ (పాటలము), కో 

(తెలుపు, పీస్ (పాటలము, స్పార్టన్ (నారింజ _ ఎరుప్పు, మిఖేల్ మైలాంద్ 
(లేత పాటలము). (క్రింసన్ గ్లోరీ (ముదురు ఎరుపు), పాస్పెరిటీ (తెలుపు, 

మారెచర్ సీల్ (లేత పసుపు లేక దబ్బ). గోల్డెన్ షవర్స్ (పసుపు, we 

పెర్త్ (తెలుపు, కాసినో (పసుపు, లామార్క్ (అచ్చ కెలుప్ర, డాన్ జువాన్ 

(ముదురు ఎరుపు, మార్షన్ పింక్ (పాటలము), మార్దన్ పైట్ (తెలుపు, 

దాంస్ దు ఫో (ముదురు ఎరుపు, మిసెస్ పియర్ యస్ దుపా( (పసుపు, 

పాల్స్ స్కార్లెట్ (ఎరుపు, డెల్తి పింక్ పెర్ల్ (ముత్యపు పాటలము. 

గుల్మపు గులాబులు :-కాక్ బెయిల్ (పచ్చని బౌడ్తుకో ఎరుప్ర, జోసఫ్ 

కోట్ (ఎరుపు, పసుపు). 
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తామర 

నిలంబో న్యూ నీ ఫెరా 

తఠుంబియు + నింఫెయేనే 

నౌల" ఆసియా, ఇండియాకూడ చేరి 

తామర (”ిలంఖో న్యూన ఫెరా, మనదేశపుది, వేదములలోను, సంస్కృత 

వాజ్మయములోను వర్ణింపబడిన పవిత్రపుష్ప మిదే. కాళిదాసు దీవిని శాకుంతలము 
నను ఇతర నాటకములందును పేర్కొన్నాడు. 

ఈ మొక్క_ పెద్ద కొలనులలో పెంచుట కనువైనది. దీని ఆకు వర్తులాకారపు 

పెద్ద ఆకు, దీని మధ్యనంటుకొని గుండ్రని కాడయుండును. పూవులు పెద్దవి, 

ఒంటిరేక, ముద్దపూవులుకూడ గలవు. సువాసనతో తెలుపు, పాటలము, గులాబి, 

లేక ఎరుపు రంగులలో నుండును. దీని గింజల తలలా నీళ్లుపోయు చిల్లుల 

బకెట్టును పోలియుండును. విత్తనములను మనదేశమున తిందురు. 

కలువ 

ణబింఫెయా జాతులు 

తడుందియు : నింఫెయేనీ 

నాలభు = ఇండియా, యూరు, ఆ(ఫికా, ఆసైరియా, ఉష అ మెరికా. 

ఉద్యాన విషయికముగ ముఖ్యమయిన నాలుగు జాతులు, చి. లోటస్, చి, భాబి 

నెన్న, చి. దాఖా, శి. స్టెల్లేటా అనునవి మనదేశపువి. ఈజిప్పు లేక ఇండియా 

కలువయని పిలువజడు ౨. లోటన్ పాత (పపంచపు వేడి ప్రాంతములలో వన్య 

ముగ పెరుగును. పూవులు పెద్దవి, ముద్దవి, తెల్లగ రేకల మొదట పాటల 

లేక ఎర్రచాయలు కలిగియుండును. కొన్ని రకములలో పూవులు కేవలము 

తెల్లగకూడ నుండును. తామరపూవులవలె వీటికి సువాసన లేదు. 
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౫. వూజెసెన్సు భారత్, జావా, ఫిలిప్రైను దేశముల నెలవుగలది. దీని పూవులు 

చిన్నవి, తెల్లనివి. దీని దుంపలు, గింజలు తినుట కుపయోగపడును, శ. దావా 

పూవులు ముద్దవి, పెద్దవి; ముదురు ఎరుపు రంగువి. ఇది బెంగాలున నెలవు 

గలది ఆందమయినది. వేసవిని రాతులందు పూయును. ఈ జాతిని ఇతరజాతు 

లతో సంకరించి చక్కని సంకరములను సృజించినారు, శ. సైల్లేబా లో పూవులు 
మధ్యపరిమాణంనుండి పెద్ద వాటివరకు నుండును. లేత నీలపురంగులో నుండును. 

తెల్ల పూవుల రకములు, ఉక ఊదాపూవుల రక మొకటియు కూడగలవు, ఇది 

ఆగ్నేయాసియాకు చెందినది. 

9. సెడూలియా (లేతనీలము), బి. తావెన్సిన్ (ముదురు నీలము) ఆను 

ఆఫికౌజాతులును, శ. ఆల్ఫా (తెలుపు ఆను యూర పుజాతియు, సామాన్యముగ 

కొలనులందు పెరుగుచుండును. ౧ సెటాలియా, శి, కాపెన్సిను ల పూవులు 

సువానన గలవి. వివిధ జాతులను రకములను నంకరించి సృజించిన సంకర 

ములుకూడ తోటలందు సర్వసామాన్యమయినవి. అనేక రకములకో, వివిధ వర్ష 
ములలో (తెలుపు, పసుపు, ఎరుపు, పాటలము, నీలము, రాగి మొ॥) అనన్య 

సుందరమగు పూవుల సంకరములతో, ఆందమగు ఆకులతో, కలువలు నీటి 

తోటకు తలమానికముగ నెంచబడుచున్నవి. కలువలలో పెక్కులు పగలు పూయు 

నవి, కొన్ని ర్మాతి పూయునవి. | 

నీటి మొక్కల పెంపకము 

నాటుట ౫ నిలంఖో న్యూనిఫెరా (తామర యు, నెంఫెయా (కలువ) యు రెండును 

కొమ్ములు లేక దుంపలను విడదీ యముటవలన (పవర్ణన మగుచున్నవి. నిండిన కొల 

నులో వీటిని నాటుపద్దతి యేదన : మొదట వీటివి తట్టలో, గోలెములో, తొ'్రెలో 

లేక తదితర వాహకములో మన్ను, బాగుగ చిలికిన ఎరువు మిశ్రమమును నింపి, 

యందుంచి, ఆకతట్ల మొదలయిన వాహకమునే నీటిలో, దుంప కొన సీటికి పైకి 

ఉండునటుల, దించవలెను. మొదట వారము, పదిరోజులు తట్టను నీట్లో ఇటు 

కలపై పెట్ట దుంప మొలవ నారంభించగా (క్రమముగ సీటిలో నికి దింపవలెను. 

కొత్తగ నిర్మించిన లేక ఎండిన కొలనులో నయినచో నేరుగ కొలను నేలలో నాట 
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వచ్చును మన్ను ఎరువు కలిపి కొలను గర్భమున కనీసము 15-24 సెం. ఎత్తున 

పరుచవలెను. నాటిన తరువాత దుంప మొన మునగకుండ కొలదిగ నీరుపెట 

వలెను. తరువాత వారమున కొకసారి మరింత .నీటిని పెట్టుచు, 6-8 వారములలో 

కొలనును పూర్తిగ నింపవలెను. 

కొనలు : నీటి మొక్కలను పెంచుటకు తరుచుగ కాంక్రీటు కొలనుల నుపయో 

గించుట సామాన్యమయినది. కొలను ఆకృతి పరిమాణములు తోట పరిమితిని బల్లి 
వ్య క్రిగత అభిరుచులనుబట్రియు నుండును. ఆకారము [క్రమముగాని పాకృతికము 

గాని కావచ్చును. (పాకృతికమగు వాటిలో కొలనుచుట్టును మొక్కలను పెంచి 

కొలను అంచులు కానరాకుండు (పకృతి సిద్దముగ కానబడునట్లు చేయుకురు. 

కాంకీటు కొలను కారకుండ నుండవలెను. కొలను ఆకారము గుండము, 

కోల, చదరము, దీర్తచతురసము, లేక జీడిగింజ యాకారము కావచ్చును. 

మీ తోటయందు దానికి చోటు నివ్వగలిగినచో కలువ కొలను (శ్రమకు తగిన 

ఫలితము నివ్వగలదు. శాళ్వతమగు సిమెంటు కొలనులు వ్యయకరములు, నిర్మిం 

చుట కష్టము, విసారమగు స్టలము నాకమించునవి యగుట వనమున ఆంత 

లేకున్న గడువనివి కావు. చిన్న తోటలలో కూడ పిద్దనిర్మితములు, పూర్వనిర్మితము 

లయిన “కొలనుల నుపయోగించి చిరు నీటితోటలను సృజింపవచ్చును. 

నగమునకు కోసిన పెద్దకొయ్య పీపాలను కొయ్యతొ బైలను, నీటితొ బ్రిలను, 

పార వేసిన జింకుతొ ప్రెలను ఇందులకు హాయిగ నుపయోగింపవచ్చును. నూనెను. 

నబ్బులను నిలువయుంచిన పీపాలను కశుభపణచుట కష్టము కావున వాటిని 

తీసుకొనరాదు. ఈ పీపాలను ఒంటిగ కావి, రెండు మూడుగ గాని ఒకచోట 

భూమిలోనికి దించవచ్చును. పీపా అంచును నేలమట్టిమునకు 25-5 సెం. పైగా 
నుంచిన, చుట్టుపక్కల నీరు పీపాలోనికి పోదు. దాని అంచు కనదిడకుండ 

(ప్రకృతి సిద్దముగ కాన్చించుటకు అంచు నానుకొని చిన్నరాళ్లనుగాని, నేలబారుగ 

నెదుగు మొక్క_లనుగాని వేసి కప్పి ప్రాకృతికముగ జూపవచ్చును 

అమెరికాలోను, ఇతర దెశములలోను తయారుగ చేసియుంచిన కొలనులు, 

వె"సిక్ చిప్పలతో. పాలిధీను. గాజుపీచు, అల్యూమినియములతో అనేక ఆకృతు 
అ 
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లలో పరిమాణములలో లభించును. నేలలో (క్రింద సూదిరాళ్లు లేనిచో మీరును 

పాలిధీను కొలనును చేసికొనవచ్చును. మీకు నచ్చిన ఆకారములో పరిమాణములో 

కొలనును తవ్వి_క్రమ ఆకృతి కాకుండ మంచిది-వాని తలము మెత్తగ నుండు 

టకై ఇసుక పరచి, దానిపై పాలిధీనును తాపటము చేయవలెను. 500 గేజి పాలి 

థీను తానులతో రెండుపొరల తాపటము చాలకాలము మన్నును, అంచువెందిడి 
సుమారు 15.2 సెం. పాలిథీనును మట్టితోకప్పి పొట్రిమొక్కలతో, రాళ్ళతో దాన 

వలెను. 

పట్నవాసపు గదులలో నివసించువారు 24.41.3055 సెం. లోతుగల జింకు 

రేకుల తొశ్పైలనుగాని, గాజుపాతలనుగాని కిటికీలలోనుంచి నీటితోటను వేయ 

వచ్చును. దీనికి ఎండతగులుచోటు ఆవశ్యకము, win గాని, తయారుచేసి 

యుంచిన కొలనులలోగాని నీటిని తరుచుగ మార్చ నవసరములేదు ఏడాదికి ఒకటి 

రెండుసార్లు నీటిని తోడివేసి మార్చిన చాలును. నీరు వేసవిలో ఇగిరిపోయినచో 

మరల నీరుపోయుట అవసరము కావచ్చును. 

శీబోమెక్కలు + ఈ పిద్ద కొలనులలోను తొస్తె తోటలలోను కణువలను 

(౫౦ ఫెయా/, ముఖ్యముగ పొట్టిగ దట్టముగ నెదుగు లేడెకెర్, పిగ్మెయా హెల్పోలా 
వంటి రకములను, 1/"-2-80"5 సెం, లేక 45*8 సెం. లోతుసీరు సరిపోవు 

రకములను పెంచవచ్చును. ఎైరియా రిజియా వంటి లోతుసీరు కావలసినవి, 

వెడల్పుగ విస్తకించుకొనునవియైన నిటిమొక్కలు చిన్నకొలనులందు పెంచుటకు 

పనికిరావు. 

ఒకొక్క తొన్తైలో లేక పీపాలో ఒకటి రెండు కలువలకంచె ఎక్కువ వేయ 

రాదు. సగటున మొక్కకు సుమారు 80-3 చ॥ సెం. సరిపడును. సాధారణముగ 

నివి కొమ్ము లనుండి (నేలలోనిదుంప) (పవృద్దమగును. సంవత్సరమున నెప్పు 

డైనను నాటవచ్చును. మొదట కొమ్ములను నేలలో కూర్చి, వాటి మొనలను 

కప్పీ కప్పనంత నీటినిపోసి, మొక్క పెరుగుకొలది మరిన్ని నీళ్ళను పోయుచు 

చివరకు అంచునకు 2*5 సెం. లోగా నుండునంతవరకు నీటిని పోయవలెను, 

ఇట్లు కొలనును పూర్తిగ నీటితో వింపుటకు నెలగాని, ఇంకను ఎక్కువ కాలము 

గాని_పట్టును. 
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కలువలుగాక, ఒకటి రెండు గాలినిచ్చు మొక్కలనుకూడా వేసినచో, తరుచుగ 
కొలనులలోనుండు చేపలకు ఉపయోగించును. ఈ గాలినిచ్చు మొక్కలు (ప్రాణ 

వాయుదములు) నీటిలో పూర్తిగ మునిగియుండి, మొక్కలకు, చేపలకు ఒండొ 
రులు కలిసియుండుట కావశ్యమగు సహజజీవ తుల్యతను సమకూర్చును. అవి 
చేపలకు కావలసిన (పాణవాయువును విడిచి, ఆవి విడిచిన కార్బన్ రైయాక్స్రైడు 

(బొగ్గుపులుసు వాయువు) ను పీల్చుకొనును. రెండు సామాన్యమగు (ప్రాణవాయుద 
మగు మొక్కలు వాబిస్తేరియా స్రైరాలిన్, నింటోభిల్లం వెర్టి సెల్లేటం.చోటు అను 

కూలించినచో, తేలెడు వీటిమొక్క_ నొకదానిని, సావిఖేరయా లేక హయసింతు 
(వికోర్జ్మియా (కానివిన్స) లేక ఎమ్యాంతిముం ఇండీకం వంటి దానిని ఉంచవచ్చును. 

కొలను అంచువెంబడి ఒక వై పున పొడుగైన మొక్కలు వెలా అంగడున్స ఫో లియా 

నై వెరన్ ఆర్బర్షి ఫోలియన్ వంటివి నాటినచో చక్కని వెనుకతెర యగును. గడ్డి 

చెంగల్వ, పాచులోకాలిన్ లేక అందమగు గడ్డులను అంచువెంబడి దుబ్బులుగ 

వేసినచో సహజముగ కన్పట్లును కొలనులో మొక్కలు కిక్కిరిసి యుండకుండ 
జ్మాగత్త పడవలెను. 

చోవలు : కొన్నిచేపలు, ముఖ్యముగ బంగారుచేపలను సాధారణముగ కొలనులో 

వేయుదురు. గాలను నీళ్లకు, లేక 15*2 చ॥ సెం. ఉపరితలముగల నీళ్లకు, ఒక్క 

' చేపతోగను విడిచిన 2*5 సెం. పొడుగై నది సరిపోవును. చేపలు దోమల(గుడ్తను 

డింభములను తిని వేయుటచే దోమలను అరికట్టును. న త్తలవంటి కొన్ని శుభకర్తలు 

కూడ నుండుట మంచిదందురు గాని, చిన్నకొలనులో నివి యంత ఉపయుక్త 

ములు కావు. 
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